
 

   

 

 

RESULTAT 
Enligt resultaten av översikten kan användning av SBAR-rapporteringsmet-
oden främja patientsäkerheten i följande situationer:  
 
1. I informationsgången inom teamet, eftersom  

• antalet negativa avvikelser som berörde patienter och läkemedel mins-
kade. 

• antalet betydande fallolyckor minskade, även om det totala antalet fall 
ökade. 

 
2. I informationsgången mellan vårdpersonalen i samband med rapporte-

ringssituationer, eftersom  
• antalet fallolyckor bland patienterna minskade. 
• antalet urinvägsinfektioner relaterade till katetervård minskade. 

 
3. I informationsgången mellan sjukskötare och läkare i samband med rap-

porteringssituationer, eftersom  
• antalet anmälda tillbud till följd av avbrott i kommunikationen mins-

kade. 
• dödligheten på sjukhusen minskade. 
• MRSA-fallen minskade. 
• antalet negativa avvikelser minskade. 
• antalet hjärtstillestånd minskade. 

 
4. I telefonkommunikation mellan sjukskötare och läkare vid försämring av 

patientens tillstånd eller andra förändringar, eftersom 
• antalet oväntade dödsfall bland patienterna minskade. 
• tillgången till intensivvård underlättades. 
• antalet återupplivningar minskade. 
• antalet förflyttningar från vårdhem tillbaka till jourvård minskade. 
• sjukhusvård som skulle ha kunnat undvikas minskade. 

 
5. I telefonkommunikation mellan sjukskötare och läkare vid antikoagulanti-

abehandling av patienter, eftersom 
• INR-värdena höll sig bättre inom det terapeutiska målområdet. 
• antalet negativa avvikelser i samband med antikoagulantiabehandling 

minskade. 
 

Av de 26 variabler som var slutresultatet av undersökningarna konstatera-
des i åtta en statistiskt signifikant förbättring och i elva en förbättring utan 
statistisk signifikans. Den evidens för SBAR-rapporteringsmetodens effekti-
vitet som fåtts utifrån resultaten av översikten är måttlig. 
 

BAKGRUND  
I komplicerade hälso- och sjukvårds-
miljöer där takten är hög är informat-
ionsgången viktig för patientsäker-
heten¹. Problem med informations-
gången, såsom avbrott i informations-
gången², missförstånd och avsaknad 
av väsentlig information, är betydande 
orsaker till skador och vårdfel³. Brister 
i informationsgången kan ha allvarliga 
följder för patienten, vårdens kontinui-
tet och vårdens kvalitet³. Genom an-
vändning av enkla, systematiska och 
strukturerade rapporteringsmetoder 
kan man minska risken för fel i inform-
ationsgången³,⁵. Världshälsoorgani-
sationen WHO⁴, Finlands sjuksköters-
keförbund⁶ och Patientsäkerhetsför-
eningen i Finland⁷ har rekommenderat 
SBAR-rapporteringsmetoden för för-
enhetligande av den muntliga inform-
ationsgången. Med hjälp av rapporte-
ringsmetoden SBAR, som ligger till 
grund för ISBAR, som används i Fin-
land, kan väsentlig information om en 
patients tillstånd och situation presen-
teras i en strukturerad och tydlig 
form³,⁵,⁷. 
 
Förkortningen (I)SBAR beskriver hur 
rapporten framskrider: 
 
(Identify = identifiera) 
Situation = situationen 
Background = bakgrund 
Assessment = nuläge 
Recommendation = rekommendation 
 

Främjar användning av SBAR-rappor-
teringsmetoden patientsäkerheten? 
 

EVIDENSTIPS 08/2019 

SAMMANFATTNING 
Det finns riktgivande positiva resul-
tat gällande effekterna av SBAR-
rapporteringsmetoden på patient-
säkerheten, men stark evidens sak-
nas. Användning av SBAR-rappor-
teringsmetoden i telefonkommuni-
kation mellan sjukskötare och lä-
kare samt kommunikation mellan 
olika yrkespersoner verkar förbättra 
informationsgången och främja pa-
tientsäkerheten. Den starkaste evi-
densen gällande främjande av pati-
entsäkerheten har fåtts genom an-
vändning av SBAR-rapportmeto-
den i telefonkommunikation mellan 
sjukskötare och läkare. 
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av den systematiska översikten lämpar sig för användning inom 
den finländska social- och hälsovården. 
 

HOTUS STÄLLNINGSTAGANDE 
Hoitotyön tutkimussäätiö rekommenderar användning av SBAR-rapporte-
ringsmetoden, även om starka bevis för dess positiva effekt på patientsä-
kerheten saknas, eftersom användning av SBAR-rapporteringsmetoden 
inte har konstaterats vara till skada; antalet negativa händelser ökade inte i 
någon undersökning efter att SBAR-metoden tagits i bruk.  
 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk översikt som publicerades 2018, 
där man studerande SBAR-rapporteringsmetodens effekter på patientsäker-
heten. Efter en metodologisk kvalitetsanalys godkändes 11 interventionsun-
dersökningar eller kliniskt kontrollerade undersökningar för översikten 
(N=1053). Materialet bestod av undersökningar publicerade 2006–2016, 
varav åtta var utförda i Nordamerika och tre i Europa. Undersökningarnas 
syfte var att främja kommunikationen inom team, informationsgången mellan 
olika yrkesgrupper i rapporteringssituationer samt telefonkommunikationen 
mellan sjukskötare och läkare. Målgruppen för undersökningarna var sjukskö-
tare och läkare inom primärvården, inom den specialiserade sjukvården och 
på vårdhem. Brister i rapporteringen inom undersökningarna försvårade be-
dömningen av effektiviteten. Översiktens metodologiska genomförande besk-
rivs närmare i den ursprungliga publikationen*.  
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