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SAMMANFATTNING
Bakgrund: Otydlig kommunikation mellan vårdpersonal är en vanlig
bakomliggande orsak till patientskador inom vården. Varje gång som
information ska överföras från en person till en annan riskerar den att bli
förändrad på något sätt. Utan gemensam förståelse fås då ett otillräckligt
underlag för att t ex läkaren ska kunna fatta rationella medicinska
beslut och för sjuksköterskan att göra adekvata omvårdnadsåtgärder.
Syftet: Syftet var att utvärdera effekterna av införandet av SBAR – en modell
för kommunikation mellan vårdpersonal.
Metod: Studien har haft en kvantitativ, deskriptiv, jämförande pre- och
postinterventions design. Metoden som har använts var enkät med
strukturerade frågor. Enkäten har använts före och efter införandet av
SBAR som modell för kommunikation mellan vårdpersonal. Öppna frågor
(kommentarer till respektive fråga) i enkäten analyserades kvalitativt.
Resultat: Vårdpersonalen ansåg i större utsträckning att det genom införandet
av SBAR fanns en väl fungerande struktur för innehållet i den muntliga
kommunikationen kring patientens tillstånd. Kvalitativa fynd presenteras
under fyra teman såsom: Användning av SBAR som struktur, Tiden för
rapportering, Patientsäkerhet och Personberoende.
Slutsats: SBAR en modell för kommunikation mellan vårdpersonal är
effektiv för att få en struktur på innehållet samt för patientsäkerheten vid
rapportering av patienter. Den här använda metodiken för framtagande,
implementering och utvärdering av modellen för kommunikation mellan
vårdpersonal kan med fördel användas inom andra områden som är i behov
av utveckling.
Nyckelord: SBAR, struktur, kommunikation, vårdpersonal, patientsäkerhet.
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BAKGRUND
Otydlig kommunikation mellan vårdpersonal är en vanlig bakomliggande
orsak till patientskador inom vården (Socialstyrelsen, 2009a).
Informationsöverföringen mellan vårdgivare runt patienten är därför
mycket väsentlig. Varje gång som information ska överföras från en person
till en annan riskerar den att bli förändrad på något sätt. Risken finns att
informationen inte längre fyller avsedd funktion dvs. att skapa en gemensam
förståelse för patientens situation (Eide & Eide, 2009). Utan gemensam
förståelse fås då ett otillräckligt underlag för att t ex läkaren ska kunna
fatta rationella medicinska beslut och för sjuksköterskan att göra adekvata
omvårdnadsbedömningar och åtgärder.
Ett strukturerat instrument som Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, 2009b)
rekommenderar för säker kommunikation om patienter mellan vårdpersonal
är SBAR, vilket står för Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning och
Rekommendation. SBAR är en väl beprövad kommunikationsmodell,
som sedan länge använts för överföring av viktig information i komplexa
arbetsmiljöer exempelvis inom kärnkraftsindustrin, flyget och NASA:s
rymdprogram (Wallin & Thor, 2008). Med hjälp av SBAR modellen
underlättas såväl insamling, inventering, strukturering och överföring av
information (a.a.).
Otydlig och ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal kan uppstå
på olika sätt och förekomma i olika övergångar i vården (Socialstyrelsen,
2009b). Till exempel vid överrapportering mellan arbetspass på
vårdavdelning samt när någon patient blir försämrad och akut kontakt
behöver tas med läkare.
SYFTE
Syftet var att utvärdera effekterna av införandet av SBAR – en modell för
kommunikation mellan vårdpersonal.
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METOD
Design
Studien har haft en kvantitativ, deskriptiv, jämförande pre- och
postinterventionsdesign. Metoden som har använts var enkät med
strukturerade frågor (Ejlertsson, 2005). Enkät har använts före och
efter införandet av SBAR - en modell för bättre kommunikation mellan
vårdpersonal.
Urval och Kontext
Studien har genomförts på två kirurgavdelningar och en ortopedavdelning på
ett sjukhus i södra Sverige. Varje vårdavdelning hade 26 vårdplatser. Vården
på vårdavdelningarna var organiserad utifrån parvård med en sjuksköterska
och en undersköterska som ansvarar för cirka sex patienter alternativt
gruppvård med en sjuksköterska och två undersköterskor med samma antal
patienter. Intaget till vårdavdelningarna gjordes via väntelista eller akut.
Urvalet omfattade all vårdpersonal (undersköterskor, sjuksköterskor och
läkare) som var anställda på de tre vårdavdelningarna under perioden då
denna studie genomfördes.
Först utsågs vårdpersonal före införandet av SBAR. Det fanns då ingen
framtagen modell för kommunikation för vårdpersonal att använda på
vårdavdelningarna på detta sjukhus och vårdpersonalen kände inte till att en
kommunikationsmodell var under utarbetande. Fyra månader efter införandet
av SBAR–modellen på de tre vårdavdelningarna utsågs vårdpersonal enligt
samma urvalssätt som före interventionen.
Datainsamlingsmetod
Metoden som har använts är enkät med strukturerade frågor med fokus på
kommunikation mellan vårdpersonal. Svaren under frågorna kunde under
”Kommentar” förtydligas i fritext.
Intervention
Framtagande av SBAR- en modell för kommunikation mellan vårdpersonal
Vid införande av kommunikationsmodellen SBAR behöver innehållet i
modellen justeras för vården på den kliniken och sjukhuset. Ledningen
behöver också ge sitt stöd till att denna metod ska användas (Wallin & Thor,
2008). Ett projekt startade i september 2008 utifrån uppdrag av dåvarande
vårdchef att utifrån SBAR-modellen för kommunikation arbeta fram
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förslag på en modell. Innehållet i modellen skulle anpassas för den vård
som bedrevs på sjukhuset. Förslaget skulle först testas och utvärderas på
två kirurgavdelningar och en ortopedavdelning för att därefter användas på
hela sjukhuset. Studien hade som syfte att införa SBAR-modellen för att
informationen mellan vårdpersonal skulle bli patientsäker, strukturerad, ha
lika innehåll och vara tidsbesparande.
En arbetsgrupp bildades bestående av tre sjuksköterskor, en klinisk adjunkt
och en läkare. Sjuksköterskorna och den kliniska adjunkten träffades en gång
per månad och hade läkaren som konsultkontakt. Vetenskapliga artiklar söktes
för att läsas av gruppen och var underlag för diskussion i ämnet.
Arbetsgruppen arbetade fram en ”lathund” i fickformat för två aktuella
informationsöverföringstillfällen mellan vårdpersonal. Dessa var:
- patient försämrad/akut läkarkontakt (Bilaga 1a)
- rapport mellan arbetspass på vårdavdelning (Bilaga 1b).
Vidare tog arbetsgruppen fram en informationsbroschyr till vårdpersonalen
för att ge kunskap om SBAR-modellen samt hur ”lathunden” var tänkt att
användas.
Implementering av SBAR
Materialet om SBAR-modellen dvs lathund för två informationstillfällen
med tillhörande informationsbroschyr var färdigt i början av september
2009. Arbetsgruppen gav i slutet av september 2009 muntlig information
till samtliga vårdpersonal på berörda avdelningar om SBAR och hur
det skulle användas. Samtidigt distribuerades även skriftlig (lathund,
informationsbroschyr och artikel om SBAR) information till all vårdpersonal
på de berörda avdelningarna.
I början av oktober 2009 började vårdpersonal på tre vårdavdelningar att
använda SBAR-modellen då de rapporterade patienter mellan arbetspass samt
vid akut rapport till läkare då patient blev försämrad (bilaga 1a och 1b).
Genomförande
Vårdpersonalen fick muntlig och skriftlig information om syftet med
undersökningen innan datainsamlingen startade. Den muntliga informationen
gavs av personer i arbetsgruppen.
All vårdpersonal på de tre vårdavdelningarna fick besvara en första enkät med
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frågor om deras uppfattning om kommunikationen mellan vårdpersonalen
innan de fick information om att SBAR skulle införas. Enkäterna delades ut
i början av september 2009. I oktober 2010 fick vårdpersonalen besvara den
uppföljande enkäten (bilaga 2) med liknande frågor för att jämförelser skulle
kunna göras mellan före och efter införandet av SBAR-modellen på dessa
vårdavdelningar.
Forskningsetiska överväganden
Godkännande för att genomföra studien har inhämtats från sjukhusets
chefläkare och chefsjuksköterska. Personer i arbetsgruppen informerade
vårdpersonalen om syftet med studien. Enkäterna kodades av en person i
arbetsgruppen och kodlistan förvarades inlåst.
Analysmetod
Analyser gjordes för oberoende grupper (dvs. pre- och postintervention) med
Mann-Whitney U-test. Analys för oberoende grupper valdes eftersom det
ej gick att matcha vem som svarat före interventionen gentemot vem som
svarat efter interventionen (enkäterna besvarades anonymt). P-värden <0.05
betraktades som signifikanta.
De skriftliga kommentarer som fanns med i enkätsvaren strukturerades under
olika teman (Friberg, 2006), som presenteras i resultatet under rubrikerna:
Användning av SBAR som struktur, Tiden för rapportering, Patientsäkerhet
och Personberoende.
RESULTAT
Demografi
I studien ingick 116 personer före införandet av SBAR respektive 86
personer efter införandet. Det var en ganska jämn spridning över åldrarna på
vårdpersonalen före och efter införandet av SBAR. I gruppen före införandet
var de flesta i åldern 31-40 år eller 51-60 år och i gruppen efter införandet
var de flesta 41-60 år. Flertalet hade arbetat över 21 år i vården (Tabell 1).
De som besvarade enkäten före införandet av SBAR var flertalet läkare med
42 % (n = 116) därefter kom undersköterskor om 33 % och sjuksköterskor
med 26 %. Jämfört med enkäten efter införandet där fördelningen var flest
sjuksköterskor som besvarade den 36 % (n = 86), därefter undersköterskor 34
% och läkare 30 %.
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Kvantitativa enkätresultat
Även om det ej förelåg en signifikant skillnad var det något fler som ansåg
att dagens muntliga kommunikation inte (stämmer inte, varken stämmer
eller ej) garanterade hög patientsäkerhet före införandet av SBAR (37 %) än
efter (30%). Det var dock signifikant fler som instämde (stämmer ganska bra,
stämmer precis) i att det efter införandet av SBAR fanns en väl fungerande
struktur för innehållet i den muntliga kommunikationen kring patientens
tillstånd (51% före och 78% efter, p-värde 0.001). I övrigt förelåg inga
signifikanta skillnader mellan före och efter införandet av SBAR. Flertalet
ansåg att de ofta kände sig säkra/trygga på vad de skulle rapportera till läkare/
sjuksköterska/undersköterska angående patientens tillstånd såväl före (72%)
som efter (69%) införandet. Majoriteten tyckte att de respekterade andra
professioners kunnande vid den muntliga kommunikationen om patienters
tillstånd såväl före (64 % stämmer ganska bra, 31 % stämmer precis) som
efter (67% stämmer ganska bra, 26 % stämmer precis) införandet. Både
före och efter införandet tyckte de flesta att det stämde ganska bra (72%
respektive 75%) att deras kunnande blev respekterat av andra professioner.
Vid den muntliga rapporten ansåg flertalet både före (71%) och efter (75%)
införandet att de fick en överblick över patienters tillstånd. Vid rapporten om
patienters tillstånd tyckte ungefär lika många före som efter införandet att
de ibland (41% respektive 38%) även fick en rekommendation om vad som
skulle göras medan ungefär lika många tyckte att de fick detta ofta (43%
respektive 51%) (Tabell 1).
Tabell 1. Jämförelser mellan före och efter införandet av SBAR.
Ålderskategori
21-30 år
31-40 år
41-50 år
51-60 år
>60 år
Antal år i vårdyrket
< 1 år
2-5 år
6-10 år
11-15 år
16-20 år
>21 år

8

Före SBAR
Totalt, n=116

Efter införandet
Totalt, n=86

22.4
25.9
20.7
22.4
8.6

19.8
22.1
24.4
24.4
9.3

8.8
20.4
15.9
6.2
6.2
42.5

4.8
19.3
21.7
7.2
3.6
43.4

P-värde
0.950

0.748

Forts. Tabell 1.
Jämförelser mellan före
och efter införandet av
SBAR.
Dagens muntliga
kommunikation
garanterar hög
patientsäkerhet
Stämmer inte
Varken stämmer eller ej
Stämmer ganska bra
Stämmer precis
Trygg/säker på
vad som ska
rapporteras till läkare/
sjuksköterska/
undersköterska
angående patientens
tillstånd
Ibland
Ofta
Alltid
Dagens muntliga
kommunikation av
patientens tillstånd
bygger på respekt
för varandras
kunnande såtillvida
att jag respekterar
andra professioners
kunnande
Stämmer inte
Varken stämmer eller ej
Stämmer ganska bra
Stämmer precis
Dagens muntliga
kommunikation av
patientens tillstånd
bygger på respekt
för varandras
kunnande såtillvida
att mitt kunnande blir
respekterat av andra
professioner
Stämmer inte
Varken stämmer eller ej
Stämmer ganska bra
Stämmer precis

Före SBAR
Totalt, n=116

Efter införandet
Totalt, n=86

P-värde
0.257

7.0
30.4
58.3
4.3

10.6
20.0
64.7
4.7

9.5
72.4
18.1

8.3
69.0
22.6

0
4.3
64.7
31.0

1.2
4.8
67.9
26.2

0.9
11.2
72.4
15.5

0
10.6
75.3
14.1

0.531

0.587

0.850
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Forts. Tabell 1.
Jämförelser mellan före
och efter införandet av
SBAR.
Idag finns en väl
fungerande struktur
för innehållet
i den muntliga
kommunikation kring
patienters tillstånd
Stämmer inte
Varken stämmer eller ej
Stämmer ganska bra
Stämmer precis

Före SBAR
Totalt, n=116

Efter införandet
Totalt, n=86

16.5
32.2
45.2
6.1

9.6
12.0
69.9
8.4

När jag tar emot
muntlig rapport
angående en patient får
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid
När jag får rapport om
en patients tillstånd
brukar jag även få en
rekommendation om
vad som ska göras
Aldrig
Sällan
Ibland
Ofta
Alltid

P-värde
0.001

0.624
3.4
19.8
71.6
5.2

3.5
12.9
77.6
5.9
0.748

1.8
9.7
41.6
43.4
3.5

1.2
7.1
38.1
51.2
2.4

Kvalitativa enkätresultat
Användning av SBAR som struktur
Flertalet av vårdpersonalen tyckte att SBAR var en bra struktur att använda
vid muntlig rapportering om patienters tillstånd. En sjuksköterska som använt
SBAR både som sjuksköterskestudent och färdig sjuksköterska upplevde att
modellen ”var till mycket stor hjälp” vid rapport av patient. Någon annan
tyckte att hon alltid hade rapporterat enligt denna struktur även innan SBAR
introducerades på avdelningen så det upplevdes inte som något nytt.
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Det fanns vissa som efter införandet av SBAR inte hade använt sig av
modellen. Anledningar till detta uppgavs vara, att de hade glömt att den
skulle användas samt att de inte kände till att SBAR hade införts och skulle
användas. En läkare tyckte att modellen verkade bra men hade inte själv
använt den ännu. En av vårdpersonalen tyckte inte att avdelningen aktivt
hade använt sig av SBAR som det var bestämt.
Tiden för rapportering
Hur vårdpersonalen uppfattade tiden för rapportering av patientens tillstånd
såg olika ut.
Den tid som det tog för rapportering av patient var enligt vissa, beroende
på vem som gav rapporten. Någon ansåg att tiden för rapportering hade
minskat då strukturen enligt SBAR ”lärt dem att rapportera rätt”. En annan
av vårdpersonalen tyckte att tiden var oförändrad före och efter införande
av SBAR, men att den var mer effektiv. Ibland kunde det ta längre tid att
rapportera enligt SBAR antydde en av sjuksköterskorna.
Patientsäkerhet
I vårdpersonalens kommentarer om den muntliga kommunikationen mellan
vårdpersonal garanterade patientsäkerhet framkom det, att det ibland var en
del brister i patientsäkerheten. En sjuksköterska nämnde som exempel då
hon behövde kommunicera med läkare om en patients tillstånd och läkaren
stod i operationssalen och opererade, och operationssköterskan skulle ta
informationen i telefon i läkarens ställe, vilket sjuksköterskan upplevde som
en risk för patientens säkerhet. Andra synpunkter som nämndes var då SBAR
inte användes mellan vårdpersonal som det var tänkt, då risk fanns att vissa
uppgifter glömdes bort att informeras om. Till exempel upplevde ett par att
informationen om patienter var bristfällig, efter det att ett par sjuksköterskor
överrapporterat patienter till varandra.
Förslag som framkom angående hur de som vårdpersonal skulle kunna göra
för att öka patienternas säkerhet var att vid muntlig rapportering av patienter,
komplettera med att ha skriftlig dokumentation tillgänglig.
Personberoende
Beroende på vilka personer som kommunicerade så påverkades utfallet
på olika sätt enligt vårdpersonalen. Om den muntliga kommunikationen
garanterade patientens säkerhet berodde enligt en läkare på, personen som
gav informationen t ex vad personen rapporterade angående en patients
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tillstånd. En annan aspekt var att det berodde på vilken person som
rapporterade hur lång tid det tog. Att komma ihåg att använda SBAR vid
rapportering var också personberoende, vissa använde sig av SBAR andra
inte.
Om man blev respekterad för sitt kunnande varierade beroende på den person
som tog emot rapporten. Till exempel upplevde en sjuksköterska att läkare
inte alltid respekterade hennes kunnande. En annan vårdpersonal kände sig
respekterad genom att andra lyssnade när hon skulle framföra något.
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DISKUSSION
Syftet med studien var att utvärdera effekterna av införandet av SBAR – en
modell för kommunikation mellan vårdpersonal. Studien visar att SBAR
uppfattas vara en bra struktur att använda sig av vid rapportering av patient
samt att användande av SBAR kan bidra till patientsäkerhet.
Metoddiskussion
Trots det lilla urvalet kunde signifikanta skillnader påvisas. Annars är det
vanligen en risk med små urval att signifikanta skillnader inte kan påvisas
trots att de egentligen finns.
Enkät som metod innebär risker för bias av olika slag (Pollit & Beck,
2001). Dit hör att frågorna kan vara svårtolkade för respondenterna och att
undersökaren lägger in andra värderingar än de avsedda i tolkningen av
respondenternas svar (a.a.). Undersökaren har då inte möjlighet att förklara
eller ställa följdfrågor som exempelvis kan göras vid intervjuundersökningar.
Resultatdiskussion
SBAR uppfattas vara en bra struktur att använda sig av vid rapportering
av patient. Den här studien visade till exempel att det var signifikant
fler som efter införandet av SBAR ansåg att SBAR var en struktur som
fungerade bra vid muntlig rapportering av patienters tillstånd. Modellen
ansågs vara till hjälp både för vårdpersonal som för studenter exempelvis
sjuksköterskestudenter som gjorde sin verksamhetsförlagda utbildning
(VFU) på de aktuella avdelningarna. Då arbetsgruppen justerade SBARmodellen var också syftet att innehållet skulle anpassas till vården på detta
sjukhus och att strukturen bland annat skulle utgå från VIPS (Ehnfors,
Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000) som ju är en väl inarbetat modell i
omvårdnadsdokumentation. Något som också visades i denna studies resultat
var att det ibland tog längre tid att rapportera utifrån SBAR-modellen. Det
kan ju uppfattas som negativt men det kan ju även innebära att tid läggs på att
allt väsentligt rapporteras och att inget blir missat. Eftersom Socialstyrelsen
(2009b) rekommenderar att vården ska använda SBAR för att tydliggöra
kommunikationen mellan vårdpersonal så borde det kunna vara ett naturligt
val av struktur för detta sjukhus.
Användande av SBAR kan bidra till patientsäkerhet. SBAR kan ses som en
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checklista så att allt kommer med vid rapportering av patient, vilket skulle
främja patientsäkerheten. Trots att vården ska vara patientsäker framkom det
i denna studies resultatet att en del brister fanns i säkerheten för patienterna.
Till exempel då SBAR inte användes vid rapportering av patienter upplevde
vissa att det fanns en risk att vissa uppgifter glömdes bort att informera
om. En anledning till att SBAR inte användes var att en del vårdpersonal
glömde bort att den skulle användas. Här har avdelningschefen en viktig roll
att informera och följa upp att SBAR används av samtliga som det är tänkt.
Ett förslag som framkom i denna studie för att göra vården patientsäker var
att vid rapportering ha patientjournalen med aktuella uppgifter tillgänglig
för att öka säkerheten så att aktuell och rätt information skulle ges.
Förutom att vårdpersonalen har sin egen inplastade SBAR-lathund kan det
förslagsvis ligga en likadan i A4-format vid datorerna. Något som också
framkom i denna studies resultat var att vissa vårdpersonal kände att de inte
respekterades av annan vårdpersonal. En risk finns då att man inte tar den tid
som behövs vid rapportering av patient och då risk finna att viss information
inte tas med vid rapporteringen.
KONKLUSION
SBAR uppfattas som en bra struktur att använda sig av vid rapportering av
patienter mellan all vårdpersonal som är berörd av patienternas vård.
Användande av SBAR vid rapportering av patienter kan bidra till
patientsäkerheten då den kan ses som en checklista så att ingen väsentlig
information missas.
Samtliga avdelningar på CSK har vid denna tidpunkt fått information om
SBAR och har börjat att använda denna som det var tänkt. Avdelningschefer
har här en viktig roll att stödja och efterfråga hos sin personal så SBARmodellen fortsätter att användas som ett hjälpmedel vid rapportering av
patienter.
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Bilaga 1a
LATHUND Kommunikation mellan vårdgivare (Muntligt – Skriftligt)
Patient försämrad/Akut läkarkontakt
Bedöm patient

Läs igenom journal

Situation

S

Vad är problemet.

Bakgrund

B

A
16

Lämna en kort
sjukdomshistoria. Ge en
helhetsbild av
situationen till
den du ringer till.

Aktuell
bedömning

Vad tror du själv är
problemet.

Aktuella journaluppgifter tillgängliga
Ange eget namn och enhet
Jag ringer/kontaktar angående
ange patientens namn och födelsedata
Beskriv aktuellt Problem
Aktuellt status
• MEWS
• Saturation/syrgas
• VAS vid smärta
Ange inläggningsorsak och datum för
inläggning
Relevant sjukdomshistoria
Kort rapport angående aktuellt problem
och behandling intill aktuell tidpunkt
• Mentalt: vaken orienterad till
person, tid, rum
• Hud: varm, kall, torr, marmorerad,
blek
• Distalstatus
• Neurologi ev svaghet
• Smärta
• Sår/dränage
• Nutrition: illamående, kräkning,
äta/fasta
• Elimination: urin/avföring
Jag tror problemet är:
• Cirkulatoriskt
• Infektion
• Neurologiskt
• Respiratoriskt
Jag vet inte vad problemet är men
patienten är försämrad.
Patienten verkar instabil och kommer
kanske att bli sämre, något måste göras.

Rekommendation

R

Ge ett förslag på
rekommendation på vad
som bör göras
baserad på
situation, bakgrund och bedömning..

Förslag på rekommendation:
• Be om bedömning nu
• Kom och titta på patient inom 3060 min
• Förflytta patient till IVA/HIA
• Kontakta närstående angående
status
• Andra förslag
Behövs några kontroller:
• Röntgen- EKG- Blodgas- Bltr
puls-Andning Saturation-annan
provtagning
Förändring i behandling:
• Hur ofta ska jag rapportera vitala
parametrar?
• Hur länge kan jag förvänta att
problemet pågår?
• Om patienten inte förbättras, inom
vilken tid ska jag kontakta igen?

Kir/ort klinik CSK 2009-03-10, Laila Adolfsson, Lisbeth Blom, Lisbeth Eklund,
Ann-Margret Persson

Referens: Wallin C-J, Thor J. SBAR-modell för bättre kommunikation mellan
vårdpersonal. Ineffektiv kommunikation bidrar till majoriteten av skador i
vården. Läkartidningen. 2008; 26-27 (105): 1922-1925.
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Bilaga 1b

LATHUND
Kommunikation mellan vårdgivare (Muntligt – Skriftligt)
Rapport mellan arbetspass på vårdavdelning
Bedöm patient

Läs igenom journal Aktuella journaluppgifter tillgängliga

Vad är problemet.

Ange:
• sängplats
• patientens namn och
födelsedata
• ankomstdag
• kontaktorsak

Bakgrund

Ange:
• Relevant sjukdomshistoria
• Social bakgrund
• Vårdnivå – överkänslighet

Situation

S
B
A
18

Lämna en kort
sjukdomshistoria.
Ge en helhetsbild av
situationen.

Aktuell
bedömning

Kort rapport angående aktuellt
omvårdnadsstatus och åtgärder
intill aktuell tidpunkt:
• Kommunikation
• Andning/cirkulation
• Nutrition
• Elimination
• Hud/vävnad
• Aktivitet
• Sömn
• Smärta
• Psykosocialt
• Riskbedömningar: fall,
trycksår, mm

Rekommendation

R

Ge ett förslag på
rekommendation på
vad som bör göras
baserad på situation,
bakgrund och
bedömning.

Förslag på rekommendation:
• planering
• utskrivningsplanering

Kir/ort klinik CSK 2009-03-11, Laila Adolfsson, Lisbeth Blom, Lisbeth Eklund,
Ann-Margret Persson

Referens: Wallin C-J, Thor J. SBAR-modell för bättre kommunikation mellan
vårdpersonal. Ineffektiv kommunikation bidrar till majoriteten av skador i
vården. Läkartidningen. 2008; 26-27 (105): 1922-1925.
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Bilaga 2
Enkät (2010-04-09)				
Bakgrundsdata:
Yrke:

 undersköterska  sjuksköterska

 läkare

Klinik/Avdelning: …………….
Ålderskategori:
 <20 år  21-30 år

 31-40 år

 41-50 år

 51-60 år

 >60 år

Antal år i vårdyrket:………….
Ta ställning till följande påståenden och markera med kryss.
Tänk på kommunikation mellan vårdpersonal (t. ex. mellan läkare-läkare,
läkare-sjuksköterska, mellan dag- och kvällspersonal).
1. Jag anser att dagens muntliga kommunikation garanterar hög patientsäkerhet.
 Stämmer
inte alls

 Stämmer
 Varken stämmer
inte
eller inte

 Stämmer
ganska bra

 Stämmer
precis

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
2. Jag känner mig säker/trygg på vad som ska rapporteras till läkare/sjuksköterska/
undersköterska angående patientens tillstånd.
 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta

 Alltid

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
3. Dagens muntliga kommunikation av patientens tillstånd bygger på respekt för varandras
kunnande såtillvida att
a/ jag respekterar andra professioners kunnande
 Stämmer
inte alls

 Stämmer
 Varken stämmer
inte
eller inte

 Stämmer
ganska bra

 Stämmer
precis

Ev.entar:………………………………………………………………………….
b/ mitt kunnande blir respekterat av andra professioner
 Stämmer
 Stämmer
 Varken stämmer
 Stämmer
 Stämmer
inte alls
inte
eller inte
ganska bra
precis
Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
© Blom L, Westergren A. All rights reserved. No part of the form may be reproduced in any form
or by electronic or mechanical means, including information storage and retrieval systems without
permission in writing from Blom L or Westergren A.
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4. Idag finns en väl fungerande struktur för innehållet i den muntliga kommunikationen kring
patienters tillstånd.
 Stämmer
inte alls

 Stämmer
 Varken stämmer
inte
eller inte

 Stämmer
ganska bra

 Stämmer
precis

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
5. När jag tar emot muntlig rapport angående en patient får jag en bra överblick över patientens
tillstånd.
 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta

 Alltid

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
6. När jag får rapport om en patients tillstånd brukar jag även få en rekommendation om vad
som ska göras.
 Aldrig  Sällan  Ibland  Ofta

 Alltid

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
7. Strukturen SBAR är till hjälp för mig i mitt dagliga arbete.
 Ja		

 Ibland		

 Nej

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
8. Antal gånger jag har använt mig av SBAR, uppskattningsvis.
 Aldrig  1-5 ggr

 6-10 ggr

 11-20 ggr

 > 21 ggr

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
9. Jag upplever att tiden för rapportering med hjälp av SBAR:
 har minskat

 är oförändrad

 har ökat

Ev.kommentar:………………………………………………………………………….
Tack för din medverkan!
Albert Westergren
Klinisk lektor
Högskolan

Lisbeth Blom
Klinisk adjunkt
Kir/ort klin. CSK

© Blom L, Westergren A. All rights reserved. No part of the form may be reproduced in
any form or by electronic or mechanical means, including information storage and retrieval
systems without permission in writing from Blom L or Westergren A.
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Utgivning vid Högskolan Kristianstad
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DIVA.
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Forskargruppen PRO-CARE (Patient Reported Outcomes – Clinical Assesment Research &
Education), tidigare Klinisk Patientnära Forskning med studentmedverkan i fokus bedriver
sedan år 2005 forskning med inriktning mot patientsäkerhet och har bas vid Högskolan
Kristianstad, Sektionen för Hälsa och Samhälle.
Målsättningen med PRO-CARE är att verka för och underlätta arbetet med patientsäkerhet, och samtidigt bereda väg för en bättre vetenskaplig förståelse och vetenskaplig
förankring i den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter. Metodiken
som används syftar till att förena högskolans tre primära uppgifter; forskning, utbildning
och samverkan.
Under åren som gått har studenter medverkat i flera forskningsprojekt under den
verksamhetsförlagda utbildningen, resultat har återförts till verksamheterna och vetenskapliga artiklar har producerats. Studierna går under benämningen ”FUSS” som står för
”Forskning, Utbildning och Samverkan i Sjuksköterskeutbildningen”.
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