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Sammanfattning 

Inom sluten somatisk vård drabbas var tionde patient av vårdskador vilket leder till 

lidande för patienten och till stora kostnader för samhället. Otydlig kommunikation är 

en vanlig anledning till tillbud och händelser som hotar patientsäkerheten. För att 

uppnå en säker kommunikation är det viktigt att utveckla ett gemensamt språk för all 

hälso- och sjukvårdspersonal. En modell som förespråkas är SBAR (Situation, 

Bakgrund, Aktuellt tillstånd, Rekommendation) då den ger struktur åt dialogen i 

vården. Syftet var att beskriva konsekvenserna av sjuksköterskans kommunikation 

med SBAR-modellen. En litteraturstudie genomfördes där tio vetenskapliga artiklar 

analyserades. I resultatet framkom fyra kategorier; konsekvenser för professionen, 

konsekvenser för teamet, konsekvenser för arbetsmiljön och konsekvenser för 

patientsäkerheten. Utöver förbättrad kommunikationen, så bidrar SBAR även till 

ytterligare konsekvenser för sjuksköterskan vilket påverkar teamarbetet positivt som 

kan leda till en gynnsammare arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet. Dock kan en 

konsekvens med standardisering av processer i vården leda till att sjuksköterskans mål 

med att ge en individuellt anpassad vård hindras. För att lyckas med implementering 

av SBAR i organisationen krävs det att alla medarbetare blir utbildade i och använder 

modellen samt att denna utvärderas och uppdateras kontinuerligt. Fortsatt forskning 

skulle kunna inrikta sig på att utveckla användarvänliga elektroniska hjälpmedel som 

stöder SBAR. 
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Abstract 

One in every ten patients contracts an avoidable injury when hospitalized. This leads 

to suffering for the patient and amounts to huge costs for society. Miscommunication 

has been found to be a key source to sentinel events that threatens patient safety. To 

be able to provide a safe communication the health care team needs to develop a 

common language. One tool that has been advocated is the SBAR protocol (Situation, 

Background, Assessment and Recommendation). The aim was to describe 

consequences for the nurse using SBAR. A literature review where ten articles were 

analyzed revealed four categories; consequences for the profession, consequences for 

teamwork, consequences for the working environment and consequences for patient 

safety. Beyond being a communication tool SBAR also contributes to further 

consequences for the nurse that affects the teamwork in a positive way which affects 

the working environment and leads to increased patient safety. Another consequence 

that has emerged with standardization, which SBAR is part of, might be that the 

profession is shifting from that of being one of autonomy and flexibility to 

standardization in nursing. To be able to implement the SBAR protocol successfully 

into the organization all staff including managers needs to be trained and required to 

use it and it also needs to be evaluated continuously. Further research could examine 

the development of user friendly electronic devices that support the SBAR tool. 
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Inledning 

Inom sluten somatisk vård drabbas var tionde patient av vårdskador vilket leder till 

lidande för patienten och till stora kostnader för samhället (Socialstyrelsen, u.å b). 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, beskriver att brister i kommunikation är 

återkommande i anmälningar och klagomål (IVO, 2014). WHO skriver i en rapport 

att över 70 % av inrapporterade incidenter och händelser primärt är orsakade av 

brister i kommunikation (WHO, 2009). 

Arbetsmiljön inom hälso- och sjukvården kan innebära ett högt tempo och det är inte 

ovanligt att många personer är inblandade i omvårdnaden av patienten. Att 

kommunicera effektivt är därmed viktigt då information ska tas emot, delas med hela 

teamet och ofta föras vidare (SSF, 2013a). Aktuell forskning visar att i en fungerande 

vårdmiljö behöver bland annat kommunikationen vara effektiv. Felaktig och/eller 

försenad kommunikation skapar problem i arbetslaget och det kan vara en potentiell 

risk för patientsäkerheten. Dessa problem kan undvikas genom att använda en 

standardiserad modell för kommunikationsöverföring (Göransson et al., 2016). Den 

modell som rekommenderas är SBAR då den ger struktur åt dialogen i vården (WHO, 

2007). Både internationellt och nationellt läggs stor vikt vid att arbeta med att 

förebygga och undvika tillbud och händelser i vården genom att förbättra 

kommunikation och arbeta patientsäkert (SKL, 2015, Socialstyrelsen, u.å a, Wallin & 

Thor, 2008).  

Bakgrund 

Kommunikation 

Enligt Sharp (2012) härstammar ordet kommunikation från latinets communicare som 

betyder gemensam och begreppet kan också kopplas till communicatio som, också är 

latin, betyder ömsesidigt utbyte. Sjukvården är beroende av både verbal och icke 

verbal kommunikation. Eide och Eide (2009) skiljer på professionell kommunikation 

från den vardagliga. Den professionella kommunikationen innebär kommunikation i 

arbetslivet där yrkesutövaren kommunicerar som expert. Kärnan i kommunikationens 

konst är att respektera den andra, att lyssna aktivt och vara öppen. Vidare menar de att 

väl fungerande kommunikation innebär hög kvalité för omvårdnadsarbetet.  

Information definieras ofta som själva innehållet i de meddelanden som överförs vid 

muntlig eller skriftlig kommunikation. Utbytet av information mellan olika aktörer är 

av väsentlig betydelse i en kunskapsintensiv verksamhet som hälso- och sjukvården. 

När det uppstår brister i denna informationsöverföring kan detta resultera i oavsedda 

och svåra konsekvenser (IVO, 2014). Det är ofta i övergångarna mellan olika team 

eller vårdenheter som brister i informationsöverföringen kan noteras, men dessa 

brister kan uppkomma var som helst i vårdkedjan. De kan uppstå mellan öppenvård 

och slutenvård, mellan olika personalkategorier, mellan personal och patient, anhöriga 

och mellan företrädare för olika specialiteter, avdelningar eller huvudmän (IVO, 

2014).  Detta beskriver också Wallin & Thor (2008) och menar att i hela vårdlaget 
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eller kedjan av vårdare runt patienten är informationsutbytet av värde för att uppnå en 

god och säker vård. 

Arbetsmiljön inom vård och omsorg kännetecknas inte sällan av ett högt arbetstempo 

och att många personer är inblandade där flera beslut fattas (SSF, 2013a). Det är inte 

enkelt att påverka stressen i hälso- och sjukvården, det viktigaste är att veta hur den 

påverkar oss och kommunikation under stress samt vara lyhörda för ett stressat 

uppförande från både oss själva och medarbetare (Sharp, 2012). Alla parter som är 

inblandade i kommunikationen har egna erfarenheter, referenser och tolkningar som 

påverkar kommunikationsprocessen och kommunikationsmönster. Brister i 

interaktion mellan yrkesgrupper och mellan avdelningar/enheter kan leda till att viktig 

information inte överförs på ett korrekt sätt (SSF, 2013b). Vid intervjuer med 

sjuksköterskor framkom det att de upplevde att de största problemen vid 

överlämningar var avbrott under rapporterna, bristande information, inkonsekvent 

information och begränsade möjligheter att ställa frågor. Även för mycket och 

irrelevant information sågs som ett problem (Welsh, Flanagan & Ebright, 2010). 

Vård och omsorgspersonal är tränade på att kommunicera med patienter och 

närstående i olika situationer men däremot mindre tränade i att kommunicera med 

varandra inom och mellan yrkesgrupperna. Kommunikationen kan påverkas av 

olikheter i yrkesroller och hierarkier som alla kan ha en negativ inverkan på 

kommunikationen och därmed på patientsäkerheten (SSF, 2013b). Läkare och 

sjuksköterskor lär sig att kommunicera på olika sätt. Sjuksköterskor är tränade att 

noggrant och utförligt beskriva symptom medan läkare är mer kortfattade och direkta. 

För att uppnå en säker kommunikation är det viktigt att utveckla ett gemensamt språk 

för all hälso- och sjukvårdspersonal. En säker kommunikation är korrekt, avgränsad, 

kommer vid lämpligt tillfälle och innehåller det som är viktigt för mottagaren (Sharp, 

2012, Wallin & Thor, 2008).  

Med en väl fungerande kommunikation kan det överföras information samt byggas 

relationer mellan människor. Dessa båda funktionerna behövs i hälso och sjukvården 

för att bedriva patientsäker vård. (Wallin & Thor, 2008). Mötet mellan patient och 

sjuksköterska kan betraktas som ett tillfälle där verkligheten delas och förstås. I ett 

fungerande samspel skapas tillit vilket är en förutsättning för att sjuksköterskan och 

patienten ska våga ge varandra förtroende och tillsammans verka för att förbättra 

patientens upplevda hälsa. Relationen som uppstår är inte helt jämställd då den 

kommit till på grund av den enes behov av vård och det är viktigt att som vårdare 

reflektera över detta och vara medveten om det ömsesidiga beroendet i relationen. När 

det gäller relationer inom teamet så är den gemensamma nämnaren att olika 

kompetenser kompletterar varandra för att nå bästa resultat och kommunikation och 

samverkan inom teamet är en nyckelfaktor för en patientsäker hälso- och sjukvård 

(SSF, 2010, SSF, 2013b). För att säkerställa kommunikation och 

informationsöverföring finns rekommendationer från socialstyrelsen som innehåller 
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bland annat punkter som att utveckla standard hur patientinformation ska förmedlas 

mellan olika arbetsskift, olika vårdenheter och olika verksamheter samt även 

rekommendationer att begränsa innehållet i information som vid varje tillfälle är 

nödvändigt för säker vård (Socialstyrelsen, u.å a). 

SBAR kommunikationsmodell 

SBAR- (Situation, Background, Assessment, Recommendation) har länge använts i 

USA för att överföra kritisk information i komplexa miljöer. Det infördes först i 

amerikanska flottan där kritiska moment ofta utförs under tidspress (Sharp, 2012). 

Läkare vid Kaiser Permanente i Colorado, en amerikansk sjukvårdsorganisation, 

startade ett patientsäkerhetsprojekt där de implementerade denna teknik i hälso och 

sjukvården i början av 2000-talet (Ardoin & Broussard, 2011). SBAR har utvecklats 

och modellen har implementerats på bred front i stora hälso- och sjukvårds 

organisationer internationellt (Wallin & Thor 2008). Nätverket för patientsäkerhet 

lanserade en svensk version av SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, 

Rekommendation) 2010 som kan användas för både muntlig och skriftlig 

kommunikation inom alla yrkeskategorier i vården. SBAR fungerar också bra i 

dialogen mellan personal, patienter och deras närstående (SKL, 2010).  

Enligt Dunsford (2009) kan kommunikationsverktyget SBAR hjälpa sjuksköterskor 

strukturera kommunikation för att förbättra effektiviteten i informationsöverföringen. 

Vidare är SBAR särskilt viktigt i brådskande situationer eller då tydlig och effektiv 

interpersonell kommunikation är avgörande för behandlingsresultat (ibid.). Enligt 

socialstyrelsen innebär SBAR i korthet att den information som ska kommuniceras 

struktureras och förmedlas i fyra steg. I varje steg ska bara den information som gäller 

just det steget förmedlas. Endast nödvändiga fakta beskrivs och på det sättet renodlas 

informationen och det budskap som förmedlas blir tydligt att uppfatta för mottagaren. 

Risken för missförstånd minimeras (Socialstyrelsen, u.å a). 

I första steget S - presenteras situationen vilket föranlett kontakten, vid andra steget B 

- ges saklig information som är relevant och förklarar omständigheterna som lett till 

situationen vilket ger lyssnaren/läsaren möjlighet att sätta problemet i ett 

sammanhang. Vid tredje steget A- ges en sammanfattning av de viktigaste fakta i 

rådande situation och vid fjärde steget R-rekommendation till lyssnaren/läsaren vilka 

åtgärder som bör vidtas. Härefter kan mottagaren ge återkoppling på avsändarens 

invit till dialog (SKL, 2010, Wallin & Thor 2008). 
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SBAR som kommunikationsverktyg behöver anpassas till lokala förhållanden och ska 

förklara tydligt vilken typ av information som ska ges för varje steg och poängtera 

vikten av att det kan finnas behov av förtydligande av mottagaren så att det bekräftas 

att informationen är rätt uppfattad (Socialstyrelsen, u.å a). 

Omvårdnad 

Sverige har olika lagar som ska stärka och tydliggöra patientens ställning samt skydda 

och se till att sjukvården bedrivs så att den uppfyller kraven på en god vård. Dessa är 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL,1982:763), Patientsäkerhetslagen (2010:659) och 

Patientlagen (2014:821). Sjuksköterskan har att förhålla sig till dessa lagar och har 

med sin legitimation ett självständigt yrkesansvar där hon är autonom i sin 

yrkesutövning samtidigt som hon arbetar tillsammans med andra yrken och 

professioner för att tillgodose patientens behov (SSF, 2009a).  
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All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt 

ansvar för sin yrkesutövning. Varje enskild sjuksköterska behöver utveckla ett 

personligt förhållningssätt till professionens etiska regler. Sjuksköterskornas etiska 

kod som är framtagen av International Council of Nurses (ICN) beskriver bland annat 

att omvårdnad ska utövas med respekt för mänskliga rättigheter, med hänsyn till 

människors värderingar, vanor och tro och att patientens rätt till självbestämmande 

ska respekteras (SSF, 2014). Sjuksköterskan har också ansvar att hålla sig uppdaterad 

med kunskapsutvecklingen inom sitt yrkesområde. Detta är en stor utmaning på grund 

av den snabba kunskapsutvecklingen inom omvårdnad och medicin och det krävs 

goda vetenskapliga kunskaper för att följa kunskapsutvecklingen och arbeta 

evidensbaserat (ibid.) 

B. W Duldt har utformat en teori inom omvårdnadskommunikation, Theory of 

Humanistic Nursing Communication. Teorin syftar till att kommunikation ska stärka 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten men även mellan sjuksköterskan och 

dennes kollegor. Hon menar vidare att detta är en dynamisk process vilken omfattar 

kontinuerlig anpassning med vilka som kommunicerar och vilka färdigheter, attityder 

och interaktionsmönster som används. Det är genom kommunikation sjuksköterskan 

kan använda omvårdnadsprocessen systematiskt vilket innebär bedömning, planering, 

utförande av åtgärd och därefter utvärdering (Duldt & Giffin,1985). 

Duldt beskriver fem interaktionsmönster i mellanmänskliga relationer, det första 

communing är en förtrolig dialog mellan två eller fler personer (Duldt & Giffin,1985). 

Detta är i grunden en humanistisk kommunikation där människan ses i sin helhet och 

sammanhang, en unik varelse som ska bemötas personligt efter sina förutsättningar 

(SSF, 2014). Lyssna är kärnan i communing och handlar om att göra en medveten 

ansträngning för att delta i vad en annan person säger, särskilt uttryck för känslor, 

betydelser och upplevda konsekvenser. Stommen består av tre delar; förtroende, 

självutlämnande och återkoppling. Dessa är nödvändiga för utveckling av en relation 

där varje person ska känna sig förstådd och nöjd (Duldt & Giffin, 1985). Den andra är 

assertiveness som syftar på att uttrycka sina behov, tankar, känslor eller övertygelser 

direkt, ärligt och på ett säkert sätt med samtidig respekt för andras tankar, känslor 

eller övertygelser. Det tredje, confrontation, är att ge feedback till någon annan plus 

att begära en ändring i hans eller hennes beteende. Det fjärde är conflict och här 

behövs ett beslut angående ett problem. Det sista är separation vilket sker i slutet av 

interaktionen (ibid.). 
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Bilden är hämtad från: http://www.bwbatteyconsult.com/hnct.html 

Målet med humanistisk kommunikation är att förmedla ett budskap utan förnedrande 

attityder. Humaniserande kommunikationsmönster kan läras och förbättrar 

sjuksköterskans medvetenhet och känslighet för klientens tillstånd (Duldt & Giffin, 

1985).  

Problemformulering 

Hälso- och sjukvården är en komplex och riskfylld verksamhet där en stor mängd 

kritisk information överförs mellan olika individer, yrkeskategorier och verksamheter. 

Otydlig kommunikation och informationsöverföring är en av de vanligaste 

anledningarna till tillbud och händelser som hotar patientsäkerheten. Genom att 

använda en gemensam struktur görs kommunikationen kärnfull, förutsägbar och 

organiserad.  

Syfte 

Syftet var att beskriva konsekvenserna av sjuksköterskans kommunikation med 

SBAR-modellen.  

Metod  

En litteraturstudie genomfördes, vilket innebar systematisk sökning, granskning och 

sammanställning av materialet (Forsberg & Wengström, 2013). Resultatartiklarna har 

kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för 

studier med kvantitativ och kvalitativ metod. 
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Datainsamling 

Datainsamlingen inleddes med sökningar i databaserna CINAHL och PubMed. 

Sökningarna gjordes i fritext för att få en bild av hur utbudet av material och litteratur 

inom ämnet såg ut vad gäller mängd och ålder på artiklarna (Friberg, 2012). Sökorden 

som användes utgick från syftet och dessa var; kommunikation, sjuksköterska, sbar, 

konsekvenser och påverkan/inverkan (impact). I sökningar där nurse ingick användes 

även trunkering, nurs* vilket resulterade i träffar som inte direkt var riktade mot 

sjuksköterskan.Dessa sökningar var inte systematiskt utförda och redovisas därför ej. 

Den systematiska litteratursökningen gjordes därefter och för att rikta sökningarna 

mot syftet så användes ämnesordlistorna i de olika databaserna (Forsberg & 

Wengström, 2013). I CINAHL användes CINAHL headings (Major Heading [MH]) 

och i PubMed Medical Subject Headings [MeSH]. Ämnessökorden kombinerades 

också med fritextsökord, se tabell 1 bilaga A och tabell 2 i bilaga B. För att använda 

mer än ett sökord kombinerades sökorden med den Booleska operatorn AND vilket 

gjorde att sökningen komprimerades (ibid., 2013).  

En artikel genererades med hjälp av manuell sökning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Artikelsökning CINAHL 

I CINAHL gjordes 6 sökningar som utgick från ämnesorden [MH] Communication 

och [MH] Sbar technique. Dessa kombinerades på olika sätt med sökord i fritext som 

redovisas i tabell 1, bilaga A samt tabell 2, bilaga B. Två av dessa sökningar gav inte 

något sökresultat och redovisas därför inte.  

Artikelsökning PubMed 

Sökningen i databasen PubMed gjordes med MeSH-termen communication från 

ämnesordlistan. Till ämnesordet lades fritextsökord som redovisas i tabell 1, bilaga A 

samt tabell 2, bilaga B. Totalt gjordes sju sökningar i PubMed.  

Manuell artikelsökning 

Som en inledning till studien gjordes ett besök på sjukhusbiblioteket i Halmstad och 

en av bibliotekarierna fann en artikel inom ämnet, se Tabell 3, bilaga C, artikel 1. 

Nämnda artikel har tyvärr inte hittats vid senare sökningar i varken Cinahl eller 

PubMed. Artikeln lästes igenom samt kvalitetsgranskades och svarade mot studiens 

syfte och valdes därmed ut till resultatet.  

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterierna som användes för att få en relevant datainsamling var att de 

vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2011- 2016 och skrivna på 

engelska. Beroende på databasens upplägg inkluderades research article, abstract 



 

 8 

available och peer reviewed. Artiklarna skulle vara skrivna ur ett 

omvårdnadsperspektiv alternativt teamperspektiv där sjuksköterskan ingick.  

Exklusionskriterier 

De artiklar som var litteraturöversikter (reviewartiklar) eller inte belyste 

sjuksköterskeperspektivet eller endast beskrev användandet av SBAR i 

sjuksköterskeutbildningen exkluderades samt kommunikation med patienter.  

Sammanfattning 

Totalt gjordes 13 sökningar för att se vilka kombinationer av sökorden som 

genererade artiklar som överenstämde med syftet. Dessa gav sammanlagt 266 träffar 

varav 100 abstrakt lästes. Övriga abstrakt valdes bort då titeln inte överensstämde 

med syftet. Från de lästa abstrakten valdes sedan 21 artiklar ut som bedömdes 

motsvara syftet. Artiklarna lästes först igenom enskilt och sedan diskuterades de 

gemensamt.  Av dessa föll 9 artiklar bort då de inte överensstämde med syftet eller 

visade sig inte vara vetenskapligt presenterade. Resterande 12 artiklar granskades 

enligt Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall. Den vetenskapliga kvaliteten 

graderades till grad I, grad II eller grad III där grad I innebar en hög vetenskaplig 

kvalitet. Kvalitetsgranskningen gav två artiklar med grad III vilka valdes bort och 

resterande 10 vetenskapliga artiklar togs med till resultatet där majoriteten 

representeras av grad I. I artikelöversikten i bilaga C redovisas en sammanfattning av 

varje artikel. Dubbletter redovisas i tabell 2, bilaga B.  

  

Databearbetning  

De 10 artiklar som valdes ut till resultatet (tabell 3, bilaga C) lästes igenom flera 

gånger och därefter gicks artiklarna igenom gemensamt och diskuterades. De 

framträdande delarna i resultatet av respektive artikel plockades ut och antecknades 

på mindre lappar och färgkodades. Efter det användes en mindmap där alla de mindre 

lapparna från resultatartiklarna samlades. När dessa lades ihop visade det sig att vissa 

begrepp återkom i flera artiklar och det framträdde åtta teman: struktur, teamwork, 

arbetsmiljö, sjuksköterskan, patientsäkerhet, tid, interprofessionell kommunikation 

och information. Efter ytterligare bearbetning så sammanfördes teman som tycktes 

höra ihop, interprofessionell kommunikation och teamwork blev teamarbete samt 

struktur, tid och information sammanfördes med arbetsmiljö och blev arbetsmiljö. 

Dessa teman gav därefter upphov till fyra kategorier: Konsekvenser för professionen, 

Konsekvenser för teamarbetet, Konsekvenser för arbetsmiljön, och Konsekvenser för 

patientsäkerheten.  
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Forskningsetiska överväganden 

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor syftar till att 

skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet. Lagen föreskriver 

att enbart forskning som kan utföras med respekt för människovärdet kan accepteras 

(Kjellström, 2012) Det vetenskapliga värdet ökas genom att inkludera artiklar som har 

tillstånd från en etisk kommitté eller artiklar som påvisar att etiska överväganden har 

gjorts. Alla resultat ska presenteras, både de som stöder och de som inte stöder de 

egna åsikterna (Forsberg & Wengström, 2013).  

Nio av resultatartiklarna hade genomgått etisk prövning. Den tionde artikeln 

(Wentworth et al., 2012) angav inte att det hade gjorts några etiska överväganden men 

det framgick i artikeln att det var klinikledningen på det aktuella sjukhuset som hade 

initierat arbetet med överrapportering och att de lutade sig mot The Joint 

Commissions krav vid utformningen av arbetssättet samt att det endast inkluderades 

överrapporteringar mellan enheterna av patienter som följde ett standardvårdförlopp. 

Övriga patienter exkluderades.  

Etiska reflektioner har gjorts genomgående under arbetet med litteraturstudien. Val av 

ämne, hur arbetet bedrivits och rapportering enligt Kjellström (2013). 

Resultat 

Konsekvenser för professionen 

SBAR har visat sig ha effekter på andra områden som påverkar sjuksköterskan 

förutom att endast förbättra kommunikationsstrukturen. Vardaman et. al. (2012) 

kunde visa i sin forskning att fyra andra dimensioner framkom under deras studie. Det 

var utvecklingen av den så kallade ”kliniska blicken” (schema formation) som 

hjälptes av SBAR-strukturen. Denna förmåga baserar sig på intuition och erfarenhet 

av att förstå situationen utan att alltid ha faktiska mätvärden. Sjuksköterskorna som 

deltog rapporterade att de fann att SBAR fungerade som en mental modell som 

hjälpte dem att utveckla sin förmåga att snabbt skaffa sig en översikt av patientens 

tillstånd för att sedan kunna göra en bedömning och åtgärd. En annan dimension som 

framkom var att det ledde till trovärdighet (legitimacy) för sjuksköterskan och detta 

gällde framför allt som ny på arbetsplatsen. Med SBAR modellen så kunde även 

sjuksköterskan med mindre erfarenhet rapportera på ett effektivt och säkert sätt vilket 

påverkade henne i arbetsgruppen gentemot de andra sjuksköterskorna men även mot 

läkarna vilket också Cornell et al, 2014a, Cornell et al., 2014 b, Renz et al., 2013 har 

visat. Detta påverkade att sjuksköterskan kunde komma in i sin roll snabbare menade 

Cornell et al (2014b). De tillsammans med De Meester et al. (2013) och Vardaman et 

al (2012) påpekade också att strukturen gav sjuksköterskan en ”genväg” för att 

kommunicera interprofessionellt och hon stärktes i sin bedömning och kunde på så 

sätt argumentera angående patientens status och ge rekommendationer till läkaren 

vilket påverkade självförtroendet i sin roll och gav henne respekt. Detta var den tredje 
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dimensionen som Vardaman et al. (2012) fann, att sjuksköterskan hade skaffat sig ett 

förtroende (social capital). Den fjärde dimensionen (reinforcement of dominant 

logics) som framkom i studien av Vardaman et al. (2012) var att SBAR upplevdes 

vara med och påverka den förändring i professionen som uppmärksammats vilken 

följer av att hälso- och sjukvården är under utveckling. Upplevelsen var den om att 

sjuksköterskans profession förändrades från att ha varit autonom och baserad på 

flexibilitet och individuella bedömningar för att bäst möta de unika behoven hos varje 

patient mot en mer standardiserad vård där tjänsterna levereras enligt en viss standard 

och det finns tydliga riktlinjer och dokumentation som stöder dessa processer. 

Informanterna beskrev upplevelsen av förändringen som negativ för professionen då 

vården går från att vara flexibel till att följa protokoll (ibid.). 

Konsekvenser för teamarbetet 

För att kunna utföra en god vård krävs samarbete mellan de olika professionerna som 

finns runt patienten (Cornell et al., 2014a). En av de viktigaste delarna i samarbetet är 

att kommunikationen mellan de olika medlemmarna i teamet, den så kallade 

interprofessionella kommunikationen, fungerar effektivt. SBAR bidrar till att de 

inblandade i kommunikationen har samma struktur att utgå ifrån och samma fokus. I 

studier där SBAR modellen har utvärderats så förbättrades kommunikationen i teamet 

och den minskade på så sätt en av de negativa effekterna med hierarki då den bidrog 

till ett gemensamt språk och ett förbättrat samarbete (Cornell et al., 2014b, Martin & 

Ciurzynski, 2015, Randmaa et al., 2014 och Vardaman et al., 2012). För att utvärdera 

SBAR i sjukhemsmiljö, där en stor del av läkarkontakten bestod av telefonrapporter, 

framkom det att sjuksköterskorna kände sig mer förberedda inför kontakt med 

läkaren, då de hade med hjälp av strukturen samlat in den viktigaste informationen 

om patienten, och att läkarna som mottog rapporten var mer nöjda med informationen 

och kunde på så sätt komma fram till en gemensam plan för patienten (Renz et al., 

2013). När Martin & Ciurzynski (2015) utvärderade användandet av SBAR i 

kombination med korta avstämningar mellan sjuksköterska och ”nurse practioner” 

(sjuksköterska med masterutbildning) på en akutmottagning kunde de se att 

samarbetet ökade. 

With SBAR, when I call a doctor in the middle of the night, when I talk to that 

doctor, I can talk confidently, I don’t stumble around. He knows what I’m 

going to tell him. I start out on a stronger footing right from the beginning. 

(Vardaman et al., 2012, s. 95) 

Konsekvenser för arbetsmiljön 

Sjukvården är komplex och ställer stora krav på de som jobbar där och det är känt att 

kommunikationen mellan personal och enheter är en faktor som när den inte fungerar 

kan leda till stora negativa effekter. SBAR är en struktur som har visat sig vara 

välfungerande, effektiv, i vissa fall tidsbesparande och kan fungera som en checklista 

för att få med väsentlig information samt att den är lätt att lära sig att använda och att 
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den motverkade skillnader i olika kommunikationsstilar (Blom et al., 2015, Compton 

et al. 2012, Cornell et. al, 2014a och Randmaa et. al., 2013 ). När observationer 

gjordes av multidisciplinära konferenser, där olika professioner deltog, observerades 

det att den egentliga tiden för rapport per patient minskade trots att det upplevdes som 

att informationsmängden var större och mer relevant jämfört med tidigare då ingen 

speciell kommunikationsmodell hade använts. Deltagarna vid konferensen hade 

samma förväntningar på rapporten och det fanns en följdriktighet på när och vilken 

information som levererades vilket går väl ihop med LEAN-design. Detta gav 

deltagarna samma fokus och mindre störningsmoment för de inblandade. Tiden för 

konferensen totalt minskade inte men det gavs istället tid för diskussion och dialog 

kring planeringen av patienternas vård (Cornell et al., 2014a). 

Wentworth et al. (2012) som har studerat hur en elektronisk SBAR kan underlätta 

fann att den upplevdes vara en bra standard och att den kändes säker samt att 

informationen var tillförlitlig (den hämtades direkt från den elektroniska 

patientjournalen). En annan fördel var att den eliminerade dubbeldokumentation 

vilket också gav tidsbesparing. I den miljön som studien gjordes i användes den 

elektroniska varianten på patienter som räknades som okomplicerade och följde ett 

vårdprogram. Dessa patienter överrapporterades endast med elektronisk SBAR vilket 

gjorde att sjuksköterskorna inte behövde bli avbrutna för muntliga rapporter så ofta. I 

de fall patienterna inte var okomplicerade användes alltid muntlig överrapportering 

enligt SBAR vilket i dessa fall uppmärksammades extra tydligt och innebar att 

patienten hade ökade risker. Införandet av den elektroniska modellen av SBAR 

medförde en tidsbesparing samt ökad säkerhet vad gäller informationen och 

personalen kunde i och med detta vara i patientvården mer (ibid.). 

De Meester et al. (2013) och Renz et al. (2013) visade i sina studier att SBAR 

underlättade för sjuksköterskan att organisera data inför rapport och strukturen 

fungerade som en sorts leveransmall. Detta gjorde att sjuksköterskan kände sig bättre 

förberedd inför rapportsituationen oavsett om det rörde sig om telefonrapport eller 

muntlig rapport inför skiftbyte och även här var det inte ovanligt att det även blev en 

tidsbesparing för själva rapporten. 

 Två sjuksköterskor i studien av Renz et al.(2013, s. 299) uttryckte det med följande 

citat: 

”I get all my ducks in a row”  

”remembering everything that needs to be collected before the phone call” 

Martin & Ciurzynski (2015)  och Renz et al. (2013) visade att med hjälp av SBAR 

uppfattades och togs sjuksköterskornas åsikter bättre tillvara i arbetslaget och gjorde 
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att de kände sig mer värdefulla och professionella vilket i sin tur påverkade så att de 

upplevde mer arbetsglädje.  

Konsekvenser för patientsäkerheten 

SBAR visade sig också påverka patientsäkerheten på ett positivt sätt i de studerade 

artiklarna. Blom et al. (2015) , Cornell et al. (2014a), Vardaman et al. (2012) och 

Wentworth et al (2011) menade att SBAR strukturen gjorde att det var mindre risk att 

missa väsentlig information då det är en standardiserad modell som medför tydligare 

dokumentation och ger ett gemensamt språk. Modellen underlättar för att planera 

informationen vilket medför att det blir rätt och relevant information vid rätt tid och 

att patienten är i fokus vid rapporteringstillfället. Randmaa et al (2013), De Meester et 

al. (2013) och Martin & Ciurzynski (2015) menade alla att förmågan till 

interprofessionell kommunikation ökade med SBAR och detta påverkade samarbetet 

positivt vilket påverkade patientsäkerheten. Compton et al (2012) och Renz et al. 

(2013) kontrollerade hur läkarna uppfattade telefonrapporter från sjuksköterskor och 

det framkom att de rapporter som hade getts med SBAR-struktur ökade möjligheterna 

till att göra bättre bedömningar och i sin tur ta bättre beslut angående vidare 

behandling. En kommentar som framkom var att SBAR organiserade informationen 

inför rapporten men att den också fungerade som en påminnelse eller vink om vad 

som skulle informeras eller föreslås (Renz et al. (2013). Randmaa et al. (2013) som 

studerade en operations/IVA och UVA enhet, såg i sin studie att patientsäkerheten 

ökade när SBAR hade införts och att antalet avvikelser som var relaterade till 

kommunikationsbrister minskade signifikant. De Meester et al. (2013) fann att efter 

att SBAR hade införts var det ett högre antal patienter som togs till 

intensivvårdsavdelningen på sjukhuset men att antalet oväntade dödsfall minskade 

signifikant. Frekvensen av hjärtlarm under perioden var oförändrad jämfört med innan 

SBAR. Cornell et al. (2014b) visade att vid multidisciplinära konferenser där 

rapporten ges med SBAR, där bidrog det till att det blev en bättre lägesbild för alla 

om patienten och det förbättrade processen för patienterna men även den involverade 

personalen. 

Diskussion 

Metoddiskussion  

Databaserna som användes under litteraturstudien var Cinahl och PubMed. Dessa 

ansågs relevanta då de täcker omvårdnadsområdet (Forsberg & Wengström, 2013). 

För att specificera sökningarna mot syftet och problemområdet användes olika sökord 

som upplevdes relevanta i sammanhanget. Karlsson (2012) anser att ämnesord i 

sökningarna är en styrka och i och med detta så användes ”communication” som 

ämnesord samt i Cinahl användes även ”Sbar technique”. För att rikta sökningarna 

mot studiens syfte kombinerades ämnesorden med de resterande sökorden i fritext: 

”consequences, sbar, sbar technique och nurse” med den booleska operatorn AND 

(Forsberg & Wengström, 2013). För att få ta del av den senaste forskningen inom 
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området begränsades sökningarna till artiklar publicerade mellan 2011-2016, vilket 

tolkas som en styrka och kan öka trovärdigheten. 

Det fanns en viss förförståelse för ämnet utifrån egen erfarenhet av omvårdnad. Detta 

diskuterades och reflekterades av skribenterna kontinuerligt. Enligt Henricson (2012) 

kan en förförståelse både ses som en styrka och en svaghet. Styrkan kan representeras 

av kliniska erfarenheter som ger en djupare förståelse för ämnet och svaghet kan vara 

att förförståelsen kan påverka bearbetningen av materialet.  

Av de tio resultatartiklar som valdes ut finns samma författare med i tre av dessa. 

Detta kan tolkas som en styrka då författarna har fördjupat sig inom området och 

därför förekommer i flera studier. Dock kan det ses som en svaghet eftersom 

litteraturstudien därmed influerats av samma forskare. De aktuella artiklarna är 

publicerade vid olika tidpunkter och har alla bedömts ha en hög vetenskaplig kvalitet.  

Sökhistoriken (se bilaga B) visar att flera resultatartiklar gav träffar vid olika 

sökningar både inom och i de olika databaserna samt med olika 

sökordskombinationer. Detta anses som en styrka då sökorden som användes är de 

samma som artikelförfattare och bibliotekarie har indexerat de med i de olika 

databaserna (Karlsson, 2012). Artiklarna har till största delen kvantitativ ansats, som 

enligt Forsberg och Wengström (2013) strävar efter att se samband, förutsäga och 

förklara, men även kvalitativa delar finns med genom att studiedeltagarna har fått 

svara på öppna frågor. Den kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka och skapa en 

förståelse för individens upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013). 

Resultatartiklarna granskades med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall. Denna utgår från att artikeln är antingen kvantitativ eller kvalitativ. 

Detta kan anses som en svaghet då tre av resultatartiklarna bedöms vara av mixad 

metod och för denna design finns ännu inte ett etablerat bedömningsinstrument 

(Borglin, 2012).  

Artiklarna bedömdes vid granskningen av kvalitet till att ha en hög vetenskaplig grad, 

nio av artiklarna erhöll grad I och en grad II. Artikeln som graderades lite lägre 

(Wentworth et al., 2011) hade ett stort bortfall som inte bedömdes påverka resultatet 

samt att den beskrev en annan dimension med användandet av SBAR och 

inkluderades därför. Etiska överväganden finns dokumenterade i nio av artiklarna. I 

den tionde (Wentworth et al., 2011) är det underförstått att det har framkommit ett 

etiskt godkännande då ledningen för enheten har varit ledande i att få till stånd 

studien.  

Resultatartiklarna härstammar från både USA, sju stycken, och Europa, tre stycken, 

varav två gäller forskning gjord i Sverige. Detta anser vi vara en styrka då modellen 

är implementerad och undersökt även i Sverige. 
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De tio artiklarna har bearbetats individuellt av varje enskild författare och detta kan 

anses vara en styrka då de har granskats av två personer vilket stärker trovärdigheten. 

En annan faktor som kan anses styrka granskningen är att en av författarna har god 

kännedom om det engelska språket och därmed ökad förståelse och känsla för nyanser 

samt arbetslivserfarenhet inom sjukvård utomlands. Efter den enskilda granskningen 

sammanförde vi våra tolkningar av resultaten från de olika artiklarna. Dessa delar 

sammanfördes till kategorier för att tydliggöra och få resultatet mer överskådligt 

enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Resultatdiskussion 

Resultatet redovisar olika aspekter av vad kommunikation med SBAR ger för 

konsekvenser för sjuksköterskan. De fyra kategorier som framkom berör teamarbete, 

arbetsmiljö, professionen och patientsäkerhet. I alla dessa kategorier är sjuksköterskan 

en viktig del och patientsäkerheten framkommer på ett eller annat sätt i alla 

resultatartiklar. 

Vardaman et al. (2012) visar att SBAR, förutom att vara ett kommunikationsverktyg, 

påverkar andra områden för sjuksköterskan. Dessa var bland annat att den kan fungera 

som en hjälp för att skaffa sig självförtroende och respekt bland sina kollegor. Detta 

menar forskarna är beroende på att sjuksköterskorna i studien kan visa att de kan 

rapportera sina patienter på ett effektivt och säkert sätt som sina mer erfarna kollegor 

och kommunicera interprofessionellt med till exempel läkarna. När läkaren får rapport 

om en patients status där den viktigaste och mest nödvändiga informationen är med 

som leder till att ett beslut kan tas om den fortsatta vården för patienten ökar det 

sjuksköterskans legitimitet och hon har skaffat sig ett förtroende menar forskarna. Att 

självförtroendet hos sjuksköterskan kan öka då SBAR används beskriver också De 

Meester et al. (2013), Martin & Ciurzynski (2015) och Renz et al. (2013) som menar 

att det beror på att informationen samlas in och förbereds och kan sedan lämnas 

vidare på ett strukturerat och professionellt sätt och sjuksköterskans åsikter tas 

tillvara.  

När det gäller förberedelse inför telefonkontakt visar även Ardoin & Broussard (2011) 

att sjuksköterskorna är bättre förberedda när de använder SBAR. Detta kan också 

styrkas av Duldts teori som syftar till att kommunikation ska stärka relationen mellan 

sjuksköterskan och dennes kollegor (Duldt & Giffin, 1985). 

När sjuksköterskan är bättre förberedd inför kontakten med läkaren påverkas 

teamarbetet och de negativa effekterna av hierarkin i sjukvården motverkas (Martin & 

Ciurzynski, 2015, Randmaa et al., 2014, Vardaman et al., 2012). Detta är också 

beroende av att SBAR ger teamet ett gemensamt språk vilket även kan påverka 

tidsåtgången, både vid rapporttillfället men även efteråt. I en studie av Farhan et al. 

(2012) framkommer det att informanterna ibland fick lägga avsevärd tid, ibland hela 

arbetspasset, på att lösa problem som berodde på att de hade fått en mindre tydlig 
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rapport. Detta styrker användandet av SBAR modellen då det framkommer att, som 

Cornell et al. (2014a) visar, det gemensamma språket gör att alla inblandade har 

samma förväntningar på det som ska förmedlas och att alla vet i vilken följd 

informationen kommer vilket medför att alla har samma fokus. Detta påverkar också 

arbetsmiljön för alla inblandade men även patientsäkerheten. En intressant liknelse är 

den om ett stafettlopp där alla inblandade måste få till fokuserade och smidiga 

överlämningar av stafettpinnen. Löparna kanske är i sitt livs form och springer 

snabbast men om inte överlämningarna fungerar dem emellan så vinner de inte 

(Daniel & N-Wilfong, 2014).  

Arbetsmiljön för hela teamet påverkas av hur exempelvis rapporten ges vid skiftbytet 

(Blom et al., 2015). Om sjuksköterskan blir avbruten kontinuerligt så tappar hon den 

så kallade ”röda tråden” och det kan vara svårt att hitta tillbaka till vilken information 

om patienten som var viktig att delge. Detta innebär i sin tur att arbetslaget som tar 

över kan ha fått en ofullständig rapport och det blir som Farhan et al. (2012) beskriver 

det, att tid får läggas på att lösa problem och hitta rätt information. Detta stärks också 

av studien av Welsh, Flanagan & Ebright (2010) där det framkommer att en effektiv 

rapport hjälper sjuksköterskan att planera sitt arbete och mindre tid behöver läggas på 

att kontrollera uppgifterna vilket leder till mer tid att interagera med patienterna. 

Blom et al. (2015) såg att SBAR fungerar som en checklista vilket ger en bra struktur 

för rapporten men det uppmärksammas att det inte alltid blir mindre tid som 

spenderas på överlämningen men att det i gengäld diskuteras mer kring varje patients 

omvårdnadsplan och viktiga aspekter av omvårdnaden kan ägnas mer tid. Även 

Cornell et al. (2014a) uppmärksammar att diskussionen kring varje patient ges mer 

utrymme vilket kan anses vara bra då det blir ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och att 

patientsäkerheten påverkas. Diskussionen kan också ses som ett tillfälle för lärande i 

teamet och möjlighet att få reflektera kring omvårdnaden tillsammans. Det kan vara 

av stort värde för nyanställda och studenter. Duldts teori fungerar i den interpersonella 

kommunikationen mellan kollegor och beskriver även en annan del, coaching, vilket 

speciellt hänvisar till undervisningsdelen i sjuksköterskans yrkesutövning vilket också 

styrks av den etiska koden (Duldt & Giffin, 1985, SSF, 2014). 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård 

(HSL,1982:763). Patientsäkerhetslagen (2010:659) syftar till att främja hög 

patientsäkerhet. Konsekvenserna för patientsäkerheten var tydlig i många av de 

redovisade artiklarna. Det som flera av forskarna lyfter fram är att den 

interprofessionella kommunikationen förbättras med SBAR (Cornell et al., 2014a, 

Cornell et al., 2014b, De Meester et al., 2013, Martin & Ciurzynski, 2015, Randmaa 

et al., 2014 och Vardaman et al., 2012). Detta stämmer väl ihop med vad The Joint 

Commission har haft som ett av sina ”National Patient Safety Goals”, sedan i början 

av 2000-talet, att kommunikationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal måste 

förbättras då en stor del av incidenter och avvikelser inom sjukvården beror på 

kommunikationsbrister (WHO, 2007). Dessa brister beror på olika saker som 
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exempelvis skillnader i utbildning, hierarki, kommunikationsstil och även kön 

(Cornell et al., 2014b).  Randmaa et al. (2014) visar att antalet rapporterade avvikelser 

beroende på kommunikationsbrister minskade signifikant efter införandet av SBAR. 

De Meester et al. (2013) påvisar att det efter att SBAR hade införts var ett högre antal 

patienter som togs till intensivvårdsavdelningen på sjukhuset men att antalet oväntade 

dödsfall minskade signifikant.  Liknande resultat framkom i en studie utförd i 

Sydafrika, där SBAR implementerades inom neonatalvård. Där sågs också ett 

samband mellan minskad dödlighet och förbättrad kommunikation (Raymond & 

Harrison, 2014). Socialstyrelsen (u.å a) skriver att kommunikation och 

informationsöverföring är ett riskområde i vården och det kan handla om brister i 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient och bristande 

informationsöverföring mellan olika aktörer i vårdprocessen kring en patient. Som 

stöd rekommenderar socialstyrelsen en strukturerad modell som till exempel SBAR. 

Vardaman et al. (2012) visade också att SBAR påverkade”formation of schema” 

vilket vi författare översatte till utveckling av ”klinisk blick”. Informanterna i den 

aktuella studien ger forskarna en förståelse för att detta är en viktig del och att SBAR 

kan vara en faktor som underlättar utvecklingen genom att bland annat fungera som 

ett ramverk för att samla in informationen och förstå den. Klinisk blick är enligt SSF 

(2006), erfarenhetsbaserad kunskap som byggs upp genom att man har varit delaktig i 

och sett situationer som i kombination med personlig mognad och teoretisk kunskap 

ger en professionell utveckling inom yrket. De trycker på att reflektion är en viktig del 

i utvecklingen, både egen och tillsammans med mer erfarna kollegor och att det 

behöver ges tid för detta på arbetsplatsen. Detta innebär att tolkningen av Vardaman 

et al. (2012) behöver kombineras med reflektion. SSF (2006) menar vidare att den 

erfarenhetsbaserade kunskapen kan vara ett hinder för den professionella utvecklingen 

om den förblir oreflekterad och att en alltför stor trygghet till denna kunskap kan 

försvåra utveckling då mottagligheten för ny kunskap eventuellt påverkas negativt. 

Hälso- och sjukvården går mot att bli mer standardiserad och Vardaman et al. (2012) 

menar att deras forskning visar att sjuksköterskeprofessionen är under förändring från 

att ha varit baserad på flexibilitet och individuella bedömningar till att vara baserad på 

standardisering. Vårdförbundet (2010) skriver att standarder inom vården syftar till att 

öka säkerheten. Exempel på standarder är bland annat SBAR, olika 

bedömningsinstrument och standardvårdplaner. Wentworth et al. (2012)  studerade 

hur en elektronisk SBAR kan underlätta och deras system möjliggjorde att SBAR-

dokumentet automatiskt hämtade information från den elektroniska patientjournalen. 

Användarna uppger att detta medför att informationen är tillförlitlig, det ger en 

tidsbesparing samt att det undviker dubbeldokumentation.  Standardiseringen upplevs 

inte alltid positivt vilket framkom i resultatet av bland annat Vardaman et al. (2012) 

och Compton et al. (2012). Standardisering kan ses ur professionens perspektiv som 

negativ eftersom sjuksköterskan är autonom i sin yrkesutövning och med ett eget 

vetenskapligt kunskapsområde är inriktad på att tillgodose patientens individuella 
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omvårdnadsbehov(SSF, 2009b). En standard som underlättar för yrkesutövningen och 

genererar en säkrare vård är dock positiv och detta är i linje med den etiska koden 

(SSF, 2014). 

Konklusion 

Resultatet av litteraturstudien visar att kommunikation i vården är en viktig faktor för 

att uppnå en säker vård. Ett standardiserat verktyg som SBAR kan, förutom att 

påverka kommunikationen, även bidra till ytterligare värdefulla konsekvenser för 

sjuksköterskan vilket påverkar teamarbetet positivt som kan leda till en förbättrad 

arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet. Dock kan en konsekvens med 

standardisering av processer i vården eventuellt leda till att sjuksköterskans mål med 

att ge en individuellt anpassad vård till viss del hindras. 

Implikation 

Resultaten är betydelsefulla då det visar att med en enkel kommunikationsmodell som 

SBAR kan viktig information lämnas vidare på ett säkert och effektivt sätt och med 

detta undvika missförstånd som kan leda till patientsäkerhetsrisker. Det behövs 

utbildning om effektiv kommunikation och informationsöverföring redan under 

sjuksköterskans studietid och det bör sedan finnas fortsatt kompetensutveckling inom 

ämnet i det fortsatta arbetet i hälso och sjukvården. För att lyckas med införandet av 

SBAR i organisationen behövs en genomtänkt samt tydlig införande och 

utbildningsplan från ledningen. Det krävs sedan att alla medarbetare blir utbildade i 

och därefter använder modellen samt att denna utvärderas och uppdateras 

kontinuerligt. Följsamhet från alla inklusive ledningen anges som grunden för att 

lyckas. Fortsatt forskning skulle kunna inrikta sig på att utveckla användarvänliga 

elektroniska hjälpmedel som stöder SBAR. 
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  BILAGA A 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

 
Sökord Cinahl PubMed 

Kommunikation Communication Communication 

Konsekvenser Consequences Consequences 

Sbar 
Sbar  

Sbar technique 
Sbar 

Sjuksköterska Nurse Nurse 



BILAGA B 

 

Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

160202 

Manuell 

sökning 

Blom L., Petersson P., Hagell P., & 

Westergren A. (2015). The SBAR 

model for communication between 

health care professionals: a clinical 

intervention pilot study.  

International Journal of Caring 

Sciences, 8(3) 530-535 1 1 1 1 

160411 PubMed 

Communication MeSH AND sbar   

Limits: 5 years, abstract available, 

English 34 24 12 7 

160411 PubMed 

Communication MeSH AND sbar 

AND nurse   

Limits: 5 years, abstract available, 

English 18 15 10 

 

6 (*6) 

160411 PubMed 

Sbar technique AND nurse 

Limits: 5 years, abstract available, 

English 4 4 1 1 (*1)  

160411 PubMed 

Nurse AND sbar  

Limits: 5 years, abstract available, 

English 30 12 10 7 (7*) 

160411 PubMed 

Consequences AND nurse AND 

communication MeSH 

Limits: 5 years, abstract available, 

English 92 11 1 1 (*1)  

160411 PubMed 

Communication AND sbar 

technique 

Limits: 5 years, abstract available, 

English 5 4 1 1 (*1)  

160411 PubMed 

Communication AND sbar 

technique AND nurse 

Limits: 5 years, abstract available, 

English 4 3 1 1 (*1)  

160412 Cinahl 

MH Communication AND MH 

Sbar technique 

Limits: 2011-2016, research 

article, peer reviewed, English 7 7 5 3 (*2) 

160412 Cinahl 

MH Communication AND MH 

Sbar technique AND nurse 

Limits: 2011-2016, research 

article, peer reviewed, English 5 5 3 3 (*3)  

160412 Cinahl 

MH Communication AND 

consequences AND nurse 

Limits: 2011-2016, research 

article, peer reviewed, English 37 5 1 1 (*1) 

160412 Cinahl 

Sbar AND nurse  

Limits: 2011-2016, research 

article, peer reviewed, English 30 10 10 8 (*7) 

*dubbletter       



BILAGA C 

 

Tabell 3: Artikelöversikt 

Artikel 1 

 

 

Referens Blom, L., Petersson, P., Hagell, P., Westergren, A (2015). The SBAR model for communication 

between health care professionals: A clinical intervention pilot study. International Journal of 

Caring Sciences, 8(3), 530-535.  

Land  

Databas 

Sverige 

Manuell sökning 

Syfte Att utvärdera sjukhusbaserad hälso och sjukvårdspersonals erfarenheter från att använda Situation, 

Bakgrund, Aktuell bedömning och Rekommendation (SBAR) kommunikationsmodell. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv, jämförande pre- och postinterventionsstudie med enkäter. Delar av enkäten hade 

öppna frågor som analyserades kvalitativt. 

Urval Studien genomfördes på två kirurgiska och en ortopedisk avdelning, var och en med 26 platser på 

ett sjukhus i södra Sverige. I studien ingick alla undersköterskor, sjuksköterskor och läkare (n = 

189) som var anställda vid avdelningarna. 

Datainsamling Enkäten skapades speciellt för studien av två av författarna som hade erfarenhet av detta sedan 

tidigare. Frågorna fokuserade på hur vårdpersonal upplevde den nuvarande 

kommunikationsstrukturen. Enkäten användes både före och efter införandet av SBAR och 

besvarades av 116 anställda före och 86 anställda 1 år efter. 

Dataanalys Analyser gjordes för oberoende grupper (dvs. pre- och postintervention) med Mann-Whitney U-

test. Analys för oberoende grupper valdes eftersom det inte gick att matcha vem som svarat före 

interventionen gentemot vem som svarat efter interventionen (enkäterna besvarades anonymt). 

De skriftliga kommentarer som fanns med i enkätsvaren strukturerades under olika teman; SBAR 

som struktur, tidsåtgång för rapportering, patientsäkerhet och personalaspekter. 

Bortfall Framgår 

Slutsats Både denna och andra studier har visat att SBAR modellen anses vara en bra struktur för 

effektiv kommunikation och ökad patientsäkerhet, men ett framgångsrikt genomförande av denna 

modell i praktisk sjukvård kräver också viljan att förändra och förbättra kommunikationen, liksom 

ömsesidig respekt mellan alla medlemmar i vårdteamteamet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (95%) 



BILAGA C 

 

Artikel 2 

 

 

Referens Compton, J., Copeland, K., Flanders, S., Cassity, C., Spetman, M., Xiao, Y., et al. (2012). 

Implementing SBAR across a large multihospital health system. Joint Commission Journal on 

Quality and Patient Safety / Joint Commission Resources, 38(6), 261-268. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Utvärdering av sjuksköterskors (SSK) användande av SBAR och läkarnas uppfattning om 

kvaliteten på kommunikationen efter införandet. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Deskriptiv utan jämförelsegrupp. För sjuksköterskorna: Intervjuer med ett strukturerat 

egenproducerat frågeformulär där det också kunde noteras fritext. Dessa intervjuer hölls av en och 

samma person (med kunskaper i SBAR) för att uppnå kontinuitet.  

För läkarna: Egenproducerat frågeformulär med tre frågor och ett fält för egna kommentarer.  

Urval Slumpmässigt 

Datainsamling Utvärderingen skedde under en månad drygt ett år efter införandet av SBAR-modellen (endast 

SSK erbjöds att genomgå utbildning dock fanns inget krav att använda modellen efteråt). 

Intervjuerna med SSK (n=156) skedde på slumpmässigt utvalda avdelningar och de som 

intervjuades valdes slumpmässigt ut samt att de behövde vara tillgängliga för intervju vid 

tidpunkten för besöket på enheten. 

Frågeformulären till läkarna, som skulle fånga hur de uppfattade SBAR-metoden, delades ut 

personligen av chefläkaravdelningen till slumpmässigt utvalda läkare.  Dessa samlades sedan in 1 

månad senare (n= 155). Det fanns ingen koppling mellan vilka läkare och vilka SSK som deltog i 

studien. 

Dataanalys Svaren från formuläret som SSK hade besvarat sammanställdes samt att kommentarerna från de 

öppna frågorna grupperades i 8 grupper/teman. 

Meningen med läkarnas undersökning var att testa hypoteserna om att rapport med SBAR ger 

läkaren mer adekvat information för kliniska beslut samt att de oftare erhöll rapport med SBAR 

när de var jour, Chi-square användes för att testa dessa hypoteser.  

Bortfall Framgår inte. 

Slutsats SBAR var generellt lätt att förstå och att använda. En av utmaningarna var att den var frivillig att 

använda, läkarna hade inte fått utbildning i modellen och att det finns en tendens till att se 

modellen endast som ett dokument då den framför allt är en verbal teknik. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (84%) 



BILAGA C 

 

Artikel 3 

 

 

Referens Cornell, P., Gervis, M. T., Yates, L., & Vardaman, J. M. (2014). Impact of SBAR on nurse shift 

reports and staff rounding. Medsurg Nursing : Official Journal of the Academy of Medical-

Surgical Nurses, 23(5), 334-342. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

 

Syfte Att mäta användandet av SBAR under överrapporteringar vid skiftbyte samt vid multidisciplinära 

ronder/konferenser för att utvärdera bl.a. tidsåtgång, kontinuitet och kvalitet på informationen.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Observationsstudie med strukturerade direktobservationer. 

Urval Sjuksköterskor på en medicin/kirurgienhet med 48 sängplatser. 

Datainsamling Observationer gjordes vid skiftbytesrapporter innan SBAR introducerades, efter introduktionen 

samt ytterligare en när även en elektronisk variant av SBAR hade tagits fram. När det gäller de 

multidisciplinära konferenserna så gjordes 5 omgångar med observationer totalt. En innan 

introduktionen av SBAR, den andra gjordes efter att en dokumentkamera och projektor 

införskaffats (alla deltagare såg nu samma bild), den tredje observationen gjordes när konferensen 

hade blivit ”mobil” och alltså förflyttade sig till de olika sjuksköterskornas arbetsstationer, den 

fjärde observationen skedde när även den mobila konferensen hade gått över till det digitala 

SBAR-formuläret och den sista observationen gjordes en månad efter detta för att kontrollera hur 

det fungerade. 

Dataanalys Utfallet efter de olika observationerna jämfördes och testades mot ANOVA-tabell och Kruskal-

Wallace test för att säkerställa signifikans. 

Bortfall Inget 

Slutsats SBAR-protokollet medgav mer fokuserad, konsekvent överrapportering och förbättrad dialog 

mellan sjuksköterskorna. När det gäller de multidisciplinära konferenserna så innebar SBAR en 

signifikant tidsbesparing jämfört med tidigare då hela teamet fick informationen enligt samma 

format. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (98%) 



BILAGA C 

 

Artikel 4 

 

 

Referens Cornell, P., Gervis, M. T., Yates, L., & Vardaman, J. M. (2014). Improving situation awareness 

and patient outcomes through interdisciplinary rounding and structured communication. The 

Journal of Nursing Administration, 44(3), 164-169. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Att mäta inverkan av kommunikation med SBAR och effekten av multidisciplinära(MD) ronder 

för personalens uppfattning om aktuell lägesbild och vad detta ledde till för patienterna. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Observationsstudie, strukturerad, deltagande direktobservation.  

Urval Sjuksköterskor (SSK) på 3 medicin/kirurgiska avdelningar på ett akutsjukhus och övriga deltagare 

på MD konferenserna ex. dietister och apotekare. 

Datainsamling Observationerna, som innebar tidtagning på varje patientrapport i samband med MD-ronder och 

dokumentation över vilka redskap och dokument som användes samt att det togs fältanteckningar, 

gjordes vid 4 tidpunkter; vid tiden för studiens start, efter att ”mobil” konferens (där konferensen 

kom till ansvarig SSK) införts och den tredje observationen efter att SBAR hade införts (ett 

pappersformulär användes). Den fjärde och sista observationen gjordes efter att en elektronisk 

version av SBAR hade introducerats.  

Dataanalys Data från de olika observationerna jämfördes och analyserades. Tiderna för rapporterna 

variansanalyserades och dessa var signifikanta. Data inhämtades också från patienternas journal 

vad gäller vårdtid, Press- Ganey vilket är en nationellt validerad patientenkät samt HCAHPS 

vilket är en annan rapport som används för att mäta patienternas upplevelse av SSK 

kommunikation och kunskap. 

Bortfall Inget 

Slutsats Strukturen i SBAR modellen skapar förutsättningar för saklig och korrekt informationsöverföring 

vilket gav snabbare och tydligare rapporter samt att formatet på den multidisciplinära konferensen 

ledde till förbättrad ”lägesbild” för alla inblandade och detta påverkade processen, patienterna och 

personalen positivt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (100%) 



BILAGA C 

 

Artikel 5 

 

 

Referens De Meester, K., Verspuy, M., Monsieurs, K. G., & Van Bogaert, P. (2013). SBAR improves 

nurse–physician communication and reduces unexpected death: A pre and post intervention study. 

Resuscitation, 84, 1192-1196. 

Land  

Databas 

Belgien 

PubMed 

Syfte Syftet med denna studie var att bestämma effekten av kommunikation med SBAR-modellen 

(Situation, bakgrund, bedömning, rekommendation) vid förekomsten av allvarliga situationer 

(SAE: s) på sjukhusavdelningar. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Interventionsstudie med hjälp av enkäten CCCT tool (Communication, Collaboration and Critical 

thinking Quality Patient Outcomes Survey Tool), pre- och postintervention. 

Urval Sjuksköterskor på 16 avdelningar med inriktning medicin eller kirurgi på det aktuella sjukhuset.  

Datainsamling Enkäten bestod av tolv påståenden som besvarades med 4-gradig Likertskala ang. kommunikation 

med läkare. Efter första enkäten utbildades SSK i SBAR. Enkäten skickades sedan ut igen efter 

införandet av kommunikationsmodellen. 

Enkäten besvarades av n = 425 (pre 245 post 180) 

Sjukhusets datasystem användes för att hitta SAE-fallen. De journaler där SAE identifierats 

kontrollerades för användandet av SBAR i dokumentationen 48 timmar innan händelsen. 

Statistisk analys av studiens population genomfördes. 

Dataanalys Svaren i enkäterna jämfördes och analyserades deskriptivt. Svaren testades för signifikans. 

Sjukhuset hade register över alla nödsamtal och dessa användes för registrering av allvarliga 

incidenter. 

Bortfall Framgår 

Slutsats Efter introduktionen av SBAR så ökade förmågan och förstående av innebörden av effektiv 

kommunikation mellan sjuksköterskorna. SBAR hjälpte sköterskorna att skaffa struktur och vara 

bättre förberedda inför kontakt med läkare. Antalet oplanerade inläggningar på 

intensivvårdsavdelning i efterinterventionsperioden ökade och antalet oväntade dödsfall minskade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (93%) 



BILAGA C 

 

Artikel 6 

 

 

Referens Martin, H. & Ciurzynski, S. (2015). Situation, Background, Assessment, and Recommendation-Guided 

Huddles improve communicaton and teamwork in the Emergency department: A prospective 

intervention study. Journal of Emergency Nursing Open, 41(6), 484-488.                                              

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att mäta effekten av gemensam bedömning och anamnestagning av sjuksköterska (SSK) och ”nurse 

practitioner”(NP) samt efterföljande avstämning/planering (”huddle”) med hjälp av SBAR på 

samarbete, kommunikation och arbetstillfredsställelse. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie  

Strukturerade observationer och enkäter  

Urval 32 SSK och 2 NP som arbetar på en pediatrisk akutmottagning. 

Datainsamling Studien började med att SSK och NP fyllde i en enkät (CSACD) för att mäta bl.a. samarbete, 

kommunikation och tillfredsställelse på arbetsplatsen (N=33).  

Observationer av samarbetet och kommunikationen under avstämningsmötet gjordes av projektledaren, 

de involverade (SSK och NP) fyllde i varsin enkät (CSACD) efter varje avstämning (N=64).  

Dataanalys Enkäten visade på hög reliabilitet. Resultatet sammanställdes och visade att gemensamma avstämningar 

gjordes i 83% av fallen. Samarbetet och kommunikationen förbättrades samt att arbetstillfredsställelsen 

ökade för SSK. 

Bortfall Framgår 

Slutsats Gemensam bedömning av patienten åtföljt av en strukturerad genomgång och planering kan förbättra 

kommunikationen, samarbetet och arbetstillfredsställen samt förhoppningsvis leda till en ökad 

patientsäkerhet. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (88%) 



BILAGA C 

 

Artikel 7 

 

 

Referens Randmaa, M., Martensson, G., Leo Swenne, C., & Engstrom, M. (2014). SBAR improves 

communication and safety climate and decreases incident reports due to communication errors in 

an anaesthetic clinic: A prospective intervention study. BMJ Open, 4(1). 

Land  

Databas 

Sverige 

Pubmed 

Syfte Undersöka personalens uppfattning om kommunikation inom och mellan olika professioner samt 

deras attityder kring säkerhet, före och efter implementering av SBAR. Författarna ville även 

undersöka om det fanns någon förändring i andelen avvikelserapporter som orsakats av 

kommunikationsbrister. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod 

Prospektiv interventionsstudie med kontrollgrupp. 

Urval Anestesiklinikerna (inkl. OP, IVA och UVA) på två sjukhus varav det ena använde SBAR. All 

vårdpersonal (undersköterskor, sjuksköterskor och läkare) erbjöds att delta. I studien ingick en 

interventionsgrupp där SBAR användes (personal vid anestesikliniken på ett sjukhus) och en 

jämförelsegrupp (personal vid anestesikliniken på det andra sjukhuset). 

Datainsamling Frågeformulär (ICU Nurse-Physician Questionnaire, Safety Attitudes Questionnaire och Spritzer’s 

empowerment scale) skickades ut vid studiens början (N=316) och 6 månader efter att SBAR hade 

introducerats och implementerats (N=230) 

Andelen avvikelser på de båda sjukhusen mättes under en period som sträckte sig 1 år innan 

studiens start och en period på 1 år efter implementering. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av deskriptiv statistik. Det fanns ingen statistisk signifikant skillnad 

vad gäller sammansättningen i grupperna mellan interventionsgruppen och jämförelsegruppen vid 

studiens start. Det framkom, efter den första enkäten, att jämförelsegruppen dock hade bättre 

resultat på fem faktorer: bättre teamworkkänsla, bättre säkerhetsklimat, arbetsglädje, 

arbetsförhållande samt pricksäkrare kommunikation mellan personalen. För interventionsgruppen 

förbättrades resultatet vad gäller kommunikation mellan personalen och säkerhetsklimatet under 

studiens gång. Det framkom också att antalet avvikelser gällande kommunikationsproblem 

minskade i interventionsgruppen signifikant.  

Bortfall Framgår 

Slutsats Genomförandet av kommunikationsverktyget SBAR i anestesisjukvård förbättrade 

kommunikationen mellan personalen, ökade säkerhetsmedvetenheten och antalet incidenter och 

avvikelser orsakade av kommunikationsbrister och fel minskade. 

 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (93%) 



BILAGA C 

 

Artikel 8 

 

 

Referens Renz, S., Boltz, M., Wagner, L., Capezuti, E. & Lawrence, T. (2013). Examining the feasibility 

and utility of an SBAR protocol in long-term care. Geriatric Nursing, 34, 295-301. 

Land  

Databas 

USA 

Cinahl 

Syfte Att utvärdera möjligheten och användandet av att implementera SBAR protokollet i 

sjukhemsmiljö vad gäller kommunikation mellan sjuksköterskor (SSK) och läkare. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ studie 

Enkät 

Urval Alla sköterskor vid ett sjukhem med 137 platser bjöds in att delta i studien. Deltagare som 

accepterade deltagande, n=40. 

De sju läkare som var knutna till sjukhemmet tillfrågades om att vara med i studien och 

accepterade, n=7. 

Datainsamling SSK fick svara på enkät (Schmidt Nursing Home Quality of Nurse-physician Communication 

Scale). Enkäten bestod av påstående som besvarades med en femgradig Likertskala samt öppna 

frågor. Dessa frågor skilde sig vad gäller första och andra enkäten. 

Läkarna fick svara på en enkät med endast öppna frågor. Denna enkät var framtagen speciellt för 

denna studie av en expert inom kommunikation. 

Dataanalys Svaren på enkäterna från SSK (den kvantitativa delen), före och efter införandet av SBAR, 

jämfördes statistiskt. De kvalitativa frågorna, både från SSK och läkare, analyserades med 

innehållsanalys. 

Bortfall Framgår 

Slutsats Sjuksköterskorna upplevde att SBAR hjälpte till att organisera informationen och hur den skulle 

presenteras till läkarna samt att läkarna upplevde att de fick bättre information för att kunna göra 

bedömningar per telefon. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (95%) 



BILAGA C 

 

Artikel 9 

 

 

Referens Vardaman, J. M., Cornell, P., Gondo, M. B., Amis, J. M., Townsend-Gervis, M., & Thetford, C. 

(2012). Beyond communication: The role of standardized protocols in a changing health care 

environment. Health Care Management Review, 37(1), 88-97. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Syftet med studien var att undersöka implementeringen av SBAR protokollet samt undersöka de 

potentiella effekterna av SBAR i det dagliga arbetet för sjuksköterskor (SSK). 

Metod:  

Design 

Kvalitativ studie  

Semistrukturerade intervjuer med SSK, avdelningschefer (AC) och läkare samt observationer av 

aktiviteter och dokument som anknyter till SBAR. 

Urval Intervjuer med SSK (n = 66), AC (n = 9), och läkare (n = 5) på två sjukhus inom samma region. 

Datainsamling Kombinerad intervju- och observationsstudie under nio månader på två sjukhus som 

implementerat SBAR. De flesta av de 80 semistrukturerade intervjuerna, som gjordes i två steg, 

bandades och var senare transkriberade verbatim. Om inte intervjun var inspelad så hade extensiva 

fältanteckningar gjorts.  

Dataanalys Dataanalys i tre steg. I steg 1 identifierades uttalanden om deltagarnas tankar på SBAR via öppen 

kodning (Glaser & Strauss, 1967). I steg 2, sammansattes dessa koder till andra via en 

kombination av induktivt och deduktivt tänkande, så kallad axial kodning (Strauss & Corbin, 

1990), och det skapades teoretiska kategorier. I steg 3 aggregerades sedan de teoretiska 

kategorierna och formade grunden för identifieringen av ytterligare effekter av SBAR. 

Bortfall Inget 

Slutsats Studien visade att förutom SBAR:s  användning som kommunikationsverktyg framkom även fyra 

andra dimensioner för SSK som kan påverkas av SBAR. Dessa var påverkan på den s.k. ”kliniska 

blicken” dvs. den intuitiva, erfarenhetsbaserade delen hos SSK som analyserar tecken och 

symptom och utvärderar patientens tillstånd (ej numerisk data). Utveckling av legitimitet var en 

annan dimension och detta var mest framträdande för nyanställda SSK. Utveckling av socialt 

kapital kan beskrivas som att SSK upplever sig mer värdefull och påverkar således hennes 

självförtroende i kontakten med läkare. Den sista dimensionen gäller förstärkning av dominerande 

logik som förklaras som att SSK professionen under de senaste decennierna har ändrats från att ha 

varit baserad på flexibilitet och individuellt beslutsfattande för att bäst möta patientens behov till 

att nu gå mot att vara baserad på standardiserade vårdförlopp med klar och tydlig dokumentation.    

Vetenskaplig  

kvalitet 

I (91%) 



BILAGA C 

 

Artikel 10 

 

 

 

Referens Wentworth, L., Diggins, J., Bartel, D., Johnson, M., Hale, J., & Gaines, K. (2012). SBAR: 

Electronic handoff tool for noncomplicated procedural patients. Journal of Nursing Care Quality, 

27(2), 125-131. 

Land  

Databas 

USA 

PubMed 

Syfte Förbättra kommunikationen i vårdens övergångar inom kardiologienheten på ett sjukhus i 

Minnesota, USA. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ metod  

Enkätundersökning genomfördes före och efter interventionen. 

Urval Alla sjuksköterskor på enheten.  

Datainsamling Undersökningen började med att personalen utbildades i SBAR och en pappersvariant för 

överrapportering enligt SBAR togs fram. Denna utvärderades efter sex veckor genom att 

informella frågor ställdes av införandegruppen för att kontrollera compliance och 

användarvänlighet. Detta ledde till att en elektronisk form av pappersvarianten togs fram. För att 

utvärdera den elektroniska variantens effektivitet skickades en enkät ut, via email, som innehöll 

frågor där svaren bl.a. skulle anges med hjälp av Likertskala samt att det fanns utrymme för 

kommentarer. 

Dataanalys Enkäterna som användes, Opinio, möjliggjorde beskrivning av personalens bedömning av den 

använda överrapporteringsprocessen före och efter implementering av SBAR Enkäten innehöll 

påståenden som besvarades med Likertskala, frågor som rörde demografi samt utrymme för egna 

kommentarer. 

Bortfall Beskrivet (63%) 

Slutsats Det elektroniska verktyget var lätt att använda, hämtade mycket av data från den elektroniska 

journalen till formuläret, det var tydligt, eliminerade dubbeldokumentation och sparade tid. SBAR 

är grunden och strukturen för formuläret. 

Det framkom att verktyget var ett tillförlitligt och standardiserat sätt att genomföra 

överrapportering för patienter som genomgått rutiningrepp vilket innebar tidsbesparing och 

mindre avbrott i arbetet för sjuksköterskorna. Det blev också tydligt att när det gavs muntlig 

rapport så betydde det att något hade avvikit från det förväntade. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

II (73%) 
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