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Sammanfattning
Brister i kommunikation är den enskilt största orsaken till att avvikelser inträffar i hälso-och sjukvård.
Genom att standardisera kommunikation och informationsöverföring minskar variationen, och logik
och ömsesidig överenskommelse skapas.
Syftet med förbättringsarbetet var att öka patientsäkerheten genom att förenkla kommunikationen
inom teamet på ett vård-och omsorgboende, genom att införa kommunikationsverktyget SBAR. Den
efterföljande studien syftade till att undersöka hur SBAR upplevs inom äldreomsorgen, och vad som kan
vara framgångsfaktorer och fallgropar vid införande.
Action research har tillämpats och en innehållsanalys har utförts efter fokusgruppsintervjuer.
Verksamheten såg en positiv utveckling av förbättrad informationsöverföring men nådde inte upp till
de uppsatta målen. SBAR upplevdes användbart när de professionella hade fått praktisk träning. De
professionella kände en ökad trygghet då den muntliga rapporteringen kombinerades med skriftlig
rapportering. Projektet skapade gemensamt lärande genom deltagande observationer. Projektet gjorde
att de omgivande strukturerna blev tydligare för personalgruppen och informationsöverföringens fokus
lyftes från individnivå till systemnivå. SBAR-strukturen förenklades något för att passa bättre i den
flerspråkiga kontexten. Nya områden för förbättring identifierades och en aktivitetstavla skapades. Att
hålla jämn utbildningstakt och utbilda vikarier var en utmaning i projektet.
Nyckelord:
teamarbete, information, kommunikation, förbättringsarbete, patientsäkerhet
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Summary

Improved Information Transfer in Elderly
Care
- A case study of implementation of a modified SBAR tool
Lack of communication is the single biggest reason for errors in healthcare. By standardizing the
communication, the variation is reduced and logic and mutual agreement are created.
The purpose of the improvement work was to increase patient safety by simplifying communication by
introducing the SBAR communication tool. The subsequent study aimed to investigate how SBAR was
experienced in the elderly care team, and to describe success factors and difficulties at the time of
implementation.
The author was inspired by action research. A content analysis has been applied on the data collected.
There was an improvement in the information transfer, but the unit did not reach the set targets. SBAR
was found useful by the professionals after practical training. The professionals felt greater security with
a combination of oral and written report. The project created common learning through participatory
observations and by clarifying the surrounding structures for the professionals. The project contributed
to changed focus from an individual to a system level concerning the information process. The SBAR
structure was slightly simplified to fit the multilingual context. New areas for improvement were
identified and an activity board for the elderly was created. Keeping consistent education and training
temporary staff was a challenge.
Keywords:
teamwork, information, communication, improvement work, patient safety
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Introduktion
En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta
bli att ta ansvar (Carlzon, 2o08, s. 5).
Samarbete i team är idag ett naturligt inslag inom hälso- och sjukvård. Att alla i teamet får del av samma
information är viktigt för att kunna jobba effektivt, men också för att patienter och anhöriga skall känna
trygghet då ett sammanhållet team jobbar mot gemensamma mål. Uppsatsen handlar om att lokalt
försöka överbrygga de kommunikationshinder som skapas när lagar, förordningar och olika huvudmän
försvårar informationsöverföring.

Bakgrund
Problemet i den lokala kontexten
Detta arbete rör insatser kring tillförlitlig kommunikation mellan vårdpersonal, boende och närstående
på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms stad. Här bor personer över 65 år, i resterande text
benämnd som ”de äldre”. De har oftast en multisjuklighet som gör det omöjligt att bo kvar i det egna
hemmet. Författaren har under masterprogrammet gjort flera kartläggningar inom området
informationsöverföring och kommunikation med utgångspunkt i äldreomsorg.
Långt fler överlever idag svåra akuta tillstånd, tack vare den medicinska utvecklingen. Allt tyder på att
utvecklingen fortsätter åt mer avancerad vård utanför specialistsjukhusen, och i takt med det ökar
andelen äldre demografiskt (Socialstyrelsen, 2015). En del av den vård som tidigare utfördes på
akutsjukhusen, utförs nu i äldreomsorg under hemsjukvårdsliknande former. I äldreomsorg finns en
lägre grad av formell kompetens hos omsorgspersonal (undersköterska och vårdbiträde) jämfört med
primär- och slutenvården. Även sjuksköterskor, läkare och rehabiliteringspersonal (arbetsterapeut och
fysioterapeut) är färre per patient (Socialstyrelsen, 2013).
Bristfällig informationsöverföring, och dess konsekvenser, är ett välkänt fenomen i verksamheten. I
brukarråd (möte mellan de äldre, anhöriga, personal och ledning) framkommer tydligt att all personal
förväntas vara uppdaterade vad det gäller den äldres hälsomässiga status, men att så inte alltid är fallet.
Kunskapen om den äldres hälsotillstånd upplevs variera kraftigt från person till person, och beroende
uppstår att kunna få tag på viss personal för att erhålla information. Detta gör också att teamsamarbetet
och rutiner ifrågasätts av de äldre och anhöriga. Det framkommer också synpunkter från de äldre och
anhöriga att de känner av den stora variation som byte av personal ger upphov till. Det rör sig om både
hur arbetet utförs, följs upp och förmedlades till äldre och anhöriga. Personalen upplever en stor
variation i vilken information som förmedlas vid överrapportering, och av vem. Nedan är två citat från
personalgruppen som intervjuats inför projektet:
”…ibland när det är stressigt, är det svårt att få med sig det som sägs på rapporterna…”
”…det är svårt att kommunicera och dra slutsatser via journalanteckningarna…”
Eftersom de äldre är multisjuka uppstår då och då akuta situationer, att sakna information blir ett extra
stressmoment och äventyrar patientsäkerheten. Vid djupare analys av de mest allvarliga avvikelserna,
har bristfällig information kunnat identifieras som en orsak. Av omsorgspersonalen krävs att de tar
kontakt med sjuksköterska eller rehabiliteringspersonal då de observerar någon förändring i den äldres
tillstånd.
Vård- och omsorgsboende är ett s.k. särskilt boende och bedrivs i enlighet med både Hälso-och
sjukvårdslagen (HSL) 2017:30 och Socialtjänstlagen (SOL) 2001:453 (Länsstyrelsen, 2016).
Omsorgspersonalens dokumentation styrs av Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och tillhörande
föreskrifter (SOSFS 2014:5). Omsorgspersonalen, som dagligen vårdar de äldre, kan inte hämta relevant
information om den äldres medicinska bakgrund eller aktuella status då de inte har behörighet att läsa
vare sig läkarens, sjuksköterskans eller rehabiliteringspersonalens anteckningar. Därför det blir
nödvändigt att förmedla sig inom teamet på annat sätt, i utgångsläget uteslutande genom muntlig
kommunikation. Även för läkare, sjuksköterska och rehabiliteringspersonal är det svårt att få en
sammanhängande bild av den äldres status och situation på grund av åtskilda journaler, de är ofta helt
4

beroende av omsorgspersonalens iakttagelser eftersom de själva oftast inte är direkt involverade i den
dagliga omvårdnaden.
Sjuksköterskan i äldreomsorg utför ofta samordnande arbetsuppgifter och konsulteras då något
tillstöter. Läkaren har det yttersta medicinska ansvaret på vård- och omsorgsboende. Ofta har läkaren
ansvar för flera hundra äldre samtidigt, och deras fysiska besök rör sig om ett par timmar i veckan.
Sjuksköterskan är nyckelperson i informationsflödet. Det är sjuksköterskan som står för
kommunikationen med läkare. Det är också sjuksköterskan som först få ta del av medicinsk information
från externa vårdinstanser. Det är dock inte alltid så att sjuksköterskan först får information om de
äldre, detta tillfaller oftast omsorgspersonalen, eftersom de dagligen arbetar närmast den äldre.
Definitionen för ett mikrosystem beskrivs i boken Quality by design: ”It has clinical and business aims,
linked processes and a shared information environment, and it produces performance outcomes”
(Nelson, Batalden & Godfrey, 2007, s. 7). I den aktuella verksamheten innebär det att förutsättningarna
inte är på plats från början, eftersom en gemensam informationsplattform inte finns tillgänglig.

Kunskapsläget
Majoriteten av alla avvikelser i hälso- och sjukvård uppskattas av Joint Commission, amerikanska
kvalitetsinstitutet, bero på kommunikationsbrister (The Joint Commission, 2015). SKL och
Socialstyrelsen betonar god kommunikation och informationsöverföring som en av de viktigaste
delarna i patientsäkerhetsarbetet (SKL, 2016; Socialstyrelsen 2017a). Förutsättningarna för ett säkert
teamarbete är att individerna i teamet hela tiden har en tydlig bild av läget. För att uppnå en
gemensam och tydlig bild är kommunikationen det viktigaste verktyget (Socialstyrelsen, 2017a). I
värsta fall kan informationsbrist leda till fördröjd tid för behandling, felbehandling, utebliven
behandling eller vårdskada (Sharp, 2012). Bristfällig informationsöverföring innebär att mycket av
organisationens resurser läggs på att försöka överbrygga dessa glapp och åtgärda de situationer som
uppstått på grund av informationsbrist (Hicks, 2007; Lau, Price & Keshavjee, 2011;
Socialdepartementet & SKL, 2016). Det krävs goda kunskaper om ledning och styrning för att utveckla
patientsäkerhet och rutiner, eftersom hälso- och sjukvården består av komplexa organisationer.
Fortfarande är det vanligt att säkerhetsåtgärder uppfattas som den enskildes ansvar, och inte som en
förutsättning som måste utformas inom systemet (Socialstyrelsen, 2009a).
För att kunna skapa en framgångsrik organisation, där individen sätts i centrum, krävs ett väl integrerat
informationssystem och en väl integrerad informationsteknologi. Informationen sammanlänkar då
personal, och personal med patienter. Informationssystemen stöttar processerna, alla får rätt
information vid rätt tillfälle för att kunna utföra sitt jobb (Nelson, Batalden, Huber, Mohr, Godfrey,
Headrick & Wasson, 2009). För att en sådan organisation skall kunna skapas ställs höga krav på
information och informationsteknologi, och att dessa ges stort utrymme (Nelson, Batalden, Godfrey,
2007).
Socialstyrelsen konstaterar i sin rapport, Nationell informationsstruktur, att det finns brister i de
befintliga informationssystemen, och att de fungerar otillfredsställande (Socialstyrelsen, 2009b).
Sveriges kommuner och landsting (SKL) slår fast att det behövs rutiner och riktlinjer för kommunikation
på alla nivåer inom hälso- och sjukvård, men hur det skall ske finns endast generellt beskrivet.
Socialstyrelsen lyfter frågan om informationens tillgänglighet kontra säkerhetsaspekter. Vad det gäller
socialtjänst respektive hälso- och sjukvård är det viktigt att få en samlad dokumentation, så att
samverkan över gränserna kan ske trots att de styrs av olika lagstiftningar (Socialstyrelsen, 2009b).
Konsultbolaget McKinsey har på uppdrag av regeringen skrivit rapporten ”Värdet av digital teknik i den
svenska vården” (McKinsey, 2016). Där betonas vikten av ökad samverkan och möjliggörandet av
informationsöverföring mellan landsting och kommuner för en sammanhållen och säker vårdkedja.
Integrering av de befintliga journalsystemen är det område som beräknas bidra med störst värdeökning.
Genom att eliminera eller begränsa den manuella övervakningen så kan patientflöden effektiviseras
(McKinsey, 2016). I Vision för e-hälsa står: ”…det digitala, så långt det är möjligt, och där det är relevant,
ska vara förstahandsvalet i insatser som rör hantering av information” (Socialdepartementet & SKL,
2016, s. 7). De prioriterade områdena är regelverk, enhetligare begreppsanvändning och
standardiseringsfrågor. I nuläget är det upp till varje vårdgivare att säkerställa hur
informationsöverföringsrutinerna ser ut (Socialdepartementet & SKL, 2016). Socialstyrelsen
konstaterar att det finns hinder som uppstår till följd av att IT-systemen inte är tillräcklig anpassade för
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dem de är till för. Landstingens och kommunernas självstyre försvårar enighet och samverkan kring
nationella beslut och vägledning vad det gäller information (Socialstyrelsen, 2009b).
Kommunikationen skall vara en integrerad del av all vård och behandling. Patientens kunskap,
förståelse och insikt är förutsättningar för att han eller hon ska kunna vara delaktig i och ha inflytande
över sin egen hälsa, vård och behandling (Socialstyrelsen, 2009a). Patienter kan tydligt uppfatta hur
kommunikationen fungerar mellan personal och vilka brister som finns (Sharp, 2012). För att kunna
jobba effektivt mellan professionerna inom teamet och förstärka den personcentrerade vården behövs
tillgänglig information (Ekman, 2014). På många håll är inte tvärprofessionella team runt den äldre
uppbyggt, detta försvårar också den kontinuerliga informationsöverföringen (SBU, 2015).
SBAR
En litteraturöversikt över vilka strategier som förbättrar och effektiviserar överrapportering visar att
viktiga
beståndsdelar
är
att
stärka
kommunikationsfärdigheter,
standardisera
överrapporteringsprocessen, träna, personalinvolvera och att ledningen skapar förutsättning för
utveckling (Gephard, 2012).
Kommunikationsverktyget SBAR rekommenderas av SKL och Socialstyrelsen, som ett säkert och
effektivt sätt att uppnå strukturell överföring av information (Socialstyrelsen, 2017a; SKL, 2015). SBAR,
står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd, och Rekommendation. Det innebär att överrapportering
sker enligt en förutbestämd struktur så att givare och mottagare av information vet vad samtalet
kommer att röra sig om, för att öka patientsäkerheten. Detta passar speciellt bra i komplexa miljöer, där
information lätt missas, till exempel vid vårdövergångar och skiften mellan arbetspass (Wallin & Thor,
2008; Sharp, 2012; SKL, 2015). SBAR kan användas i flera sammanhang för att sprida information
(Wallin & Thor, 2008; Vårdhandboken, 2016b).
SBAR utvecklades av amerikanska försvaret, vidareutvecklades av flygindustrin och började slutligen
användas inom hälso- och sjukvård (Pope, Rodzen & Spross, 2008; d’Aigncourt-Canning, Kissoon,
Singal & Pitfield, 2011). SBAR är också en viktig beståndsdel i Crew Resource Management (CRM), en
arbetsmetod som används för att optimera säkerheten inom arbetsteamet, genom att se till att alla
resurser och tillgänglig personal används optimalt. Metoden betonar en öppen och tillåtande attityd där
allas synpunkter tas tillvara. Arbetsteamets funktionalitet påverkar arbetsklimatet, vilket i sin tur
påverkar misstag och patientsäkerhet. CRM gör att ett förtroende i teamet skapas och hierarkierna
minskar (Sharp, 2012; Socialstyrelsen, 2017a; Vårdhandboken, 2016a).
Befintlig forskning pekar på att det finns flera positiva effekter att införa SBAR, såsom skapandet av ett
gemensamt språk, en säkerhet skapas hos givare och mottagare av information, liksom höjd effektivitet,
tydligare specificering och logik vid överrapportering. Flera studier har också indikerat ett samband
mellan bättre informationsöverföring och högre patientsäkerhet efter införandet av SBAR (Stewart &
Hand, 2017). Då även andra beståndsdelar bidrar till patientsäkerhet, är det inte möjligt att visa på ett
enkelt, linjärt
samband. Patientsäkerhet består av, förutom kommunikation
och
informationsöverföring, ledningens engagemang, benägenhet att rapportera händelser, samarbete,
hantering av avvikelser, organisationskultur, och bemanningssituation (SKL, 2013). Därför är
kommunikation och information bara en del av den totala patientsäkerheten.
SBAR som kommunikationsverktyg, och dess användningsområde, är relativt väl beforskat. En sökning
i databaserna Medline och Cinahl ger, den 13 januari 2018, 400 träffar på sökordet SBAR. De flesta av
dessa studier är gjorda inom slutenvården, där finns forskning på implementering av SBAR och dess
effekt. Inom äldreomsorg, och närliggande områden som hemsjukvård, är endast kommunikation
genom SBAR mellan läkare och sjuksköterska undersökt (Narayan, 2013) (Renz, Boltz, Wagner,
Capezuti, & Lawerence, 2013). Med all säkerhet används SBAR idag inom äldreomsorg, men utan att
någon publicerad studie ännu har gjorts.
Syfte
Övergripande mål
Det övergripande målet var att öka patientsäkerheten genom förbättrad informationsföring runt de
äldre på vård- och omsorgsboendet, eftersom rätt information skapar förutsättningar för att utföra
arbetsuppgifterna korrekt och mindre fel begås.
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Förbättringsarbetets syfte
Förbättringsarbetet syftade till att skapa bättre förutsättningar för professionerna i teamet att överföra
information av medicinsk- och omvårdnadsmässig karaktär genom att införa kommunikationsverktyget
SBAR. Genom att förbättra förväntade sig verksamheten att de äldre och anhöriga skulle uppleva att
personalen hade god kännedom om tillsyn och vård av den enskilde.
Specifika mål
I mars 2018 skall SBAR användas vid alla överrapporteringstillfällen mellan personal, och andel korrekt
överförd information mellan två rapporteringstillfällen skall stämma till 100 %.
De äldre skall skatta sin upplevelse av att all personal har kunskap om vilken vård och tillsyn som
han/hon behöver som minst 5 på en 6-gradig skala i mars 2018. Där 1 innebär att de inte alls instämmer
och 6 innebär att de instämmer helt, se bilaga III: Enkät.
De anhöriga skall skatta sin upplevelse av att all personal kan ge den information som de efterfrågar om
den äldres tillstånd som minst 5 på en 6-gradig skala i mars 2018. Där 1 innebär att de inte alls
instämmer och 6 innebär att de instämmer helt, se bilaga III: Enkät.
Personalen skall skatta sin upplevelse av att ha den information som behövs för att utföra god vård och
tillsyn hos den äldre som minst 5 på en 6-gradig skala i mars 2018. Där 1 innebär att de inte alls
instämmer och 6 innebär att de instämmer helt, se bilaga III: Enkät.
Studien av förbättringen syftar till att undersöka:
-Hur SBAR upplevs som kommunikationsverktyg av personalen inom äldreomsorg.
-Vilka fallgropar och framgångsfaktorer som kan finnas vid implementering av SBAR i äldreomsorg.

Metod
Utgångsläge
I den aktuella verksamheten var det svårt för de olika professionerna i mikrosystemen att kommunicera
säkert och ändamålsenlig. Flera faktorer bidrog till detta:
•
Tre olika journalsystem inom mikrosystemet
•
Olika huvudmän
•
Tolkning av lagar
•
Begränsad tillgång på datorer och annan teknik
•
Sekretesskäl
•
Geografiskt avstånd
•
Personalsammansättningen varierar
•
Språkliga barriärer
Inom verksamhetens mikrosystem måste tre parallella journalsystem användas. Dessa system är
åtskilda och begränsas genom professionstillhörighet. Detta i sin tur beror av olika huvudmän och
lagstiftningar samt tolkningen av dessa, se figur 3. På så sätt är det svårt att hitta säkra
informationskällor där ursprunget enkelt kan härledas. Bristfälliga digitala system, samt det geografiska
avståndet som ibland finns, gör det svårt att överblicka situationen. Cirka 80 % av personalstyrkan har
svenska som andraspråk, det inkluderar 10 olika nationaliteter och 9 olika språk. 20 % av
personalstyrkan uppskattas bestå av visstids- och timanställningar.
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*Digital informationsbarriär består av lagar, förordningar och olika huvudmän som omöjliggör digital överföring av
journaluppgifter.

Figur 1. Systembild över nuvarande journalsystem.
Det nuvarande journalsystemet är upphandlat av Stockholms stad. Det stödjer långsiktiga bedömningar
och riskanalyser, men det är svårt och tidskrävande att skapa en sammanhängande bild av det
medicinska läget. Information som rör samma händelser måste dokumenteras under skilda rubriker,
och återfinns på flera olika ställen i journalen. En sammanhållen överblick över flera personer är inte
heller möjligt att skapa. Detta är delvis en konsekvens av att klassifikationsstödet ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health), införts i journalsystemet (Socialstyrelsen, 2003).
Konsekvenserna av att de olika journalsystemen inte stödjer informationsbehovet och processerna, blir
att ytterligare källor för information skapas. Dock finns föreskrifter i Patientdatalagen (2008:355) om
att inte inneha några uppgifter som kan röja patientens identitet utanför befintliga journalsystem.
Patientdatalagen kompletteras den 25 maj 2018 med Dataskyddsförordningen, GDPR (General Data
Protection Regulation) (Datainspektionen, 2017).
En detaljerad process för informationsöverföring saknades initialt i ledningssystemet, vilket regleras av
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2011:9). Informationsöverföringsprocessen var i sin ursprungliga
form beroende av en liten och stabil personalgrupp, eftersom kunskapsackumulationen skedde på
individnivå. Då arbetslagen roteras och medlemmarna skiftas, försvårades direkt kommunikation med
tilltänkta personer. Process – och resultatmått på verksamhetens informationsöverföringsprocess
saknades, om inte de avvikelser som härrör brister i informationsöverföringen inkluderas som
resultatmått. I nuvarande avvikelsesystem är det dock svårt att enkelt härleda informationsbrister som
orsak till risker och incidenter. Då kunskap om verksamhetens variationer och processer saknas vad det
gäller informationsöverföring, är detta ett tecken på att en kartläggning behövs för att kunna jobba
framgångsrikt och systematiskt med förbättring (Bergman & Klefsjö, 2012; SKL, 2012).
Informationsöverföringsprocessen upprepas tre gånger dagligen. Antal överrapporteringar per vecka är
21 stycken. Processen börjar vid de tillfällen då arbetsskiften möts och rapporterar över till varandra.
Processen går ut på att försöka förmedla aktuellt status, planering eller utvärdering av
omvårdnadsmässig och medicinsk karaktär gällande de äldre. I långa perioder kan de äldre befinna sig
i ett stabilt hälsostatus, detta behöver inte rapporteras. Processen avslutas med att
åtgärd/undersökning/informationsutbyte verkställs hos den äldre av någon i teamet.
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Författaren av denna uppsats är anställd på vård- och omsorgsboendet som biträdande enhetschef. I
detta projekt antogs också rollen som projektledare i förbättringsarbetet. I den fortsatta beskrivningen
av förbättringsarbetet och studien kommer titeln författaren att användas. Författaren var nyanställd
vid projektets början, men hade arbetat i en liknande verksamhet tidigare. För att projektet skulle kunna
genomföras lades extra tid på att undersöka den lokala kontexten före projektets uppstart.
Observationer gjordes, kontakter skapades och samtal genomfördes med så många som möjligt.
Stämningar kändes av och samband söktes (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Detta gjordes genom
att anta ett nyfiket, öppet förhållningssätt och låta personalen berätta om verksamheten, hur de såg på
sig själva, och hur de såg på organisationen. Detta registrerades i form av daganteckningar av
författaren. På så vis kunde exempelvis ”early adopters” identifieras, vilket var viktigt initialt för att få
en förändring till stånd (Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman, & Provost, 2009).
Författaren upprättade intressentanalys, riskanalys och kommunikationsplan före uppstart av
projektet, dessa presenterades för ledningen. Ett kontrakt upprättades mellan ledning och författaren
för att säkerställa ansvarsförhållande och befogenheter som skulle gälla under projektets gång
(Tonnquist, 2016). En projektgrupp bildades bestående av författaren, en sjuksköterska, en
fysioterapeut samt fyra stycken omsorgspersonal. Denna grupp utarbetade en projektplan, vilken
presenterades för ledningen (Tonnquist, 2016). Medlemmarna av projektgruppen blev även SBARambassadörer, vilket innebar att de initierade, utvärderade och följde upp hur arbetet fortlöpte. De
kunde också stötta den övriga arbetsgruppen i sin kommunikation med SBAR. Det var viktigt att dessa
gruppmedlemmar fanns i olika arbetslag (dag och natt). Ett förbättringsteam bör bestå av de som har
kunskap om processerna och tjänsterna som ska studeras (Provost & Murray, 2011).
I förbättringsarbetet och studien har aktionsforskning tillämpats. Aktionsforskning är ett
förhållningssätt, och inte en metod i sig, där forskaren gör undersökningen med och för individer,
snarare än att forska om dem. Då författaren dagligdags är involverad och verksam i verksamheten,
lämpade sig aktionsforskning bra. Ett öppet förhållningssätt gentemot förändringsprocessen var därför
av största vikt (Fulop, Allen, Clarke, & Black, 2001).
Vård- och omsorgboendet består av fyra avdelningar. En av avdelningarna valdes ut för att ingå i det
initiala förbättringsarbetet.
Förbättringsvetenskap
Förbättringsvetenskap (improvement science) är en ämnesspecifik kunskap, med syfte att jobba
metodiskt för att uppnå och sprida kunskap om hållbara förbättringar. Olika teorier och metoder
används för att planera, utforma och genomföra systematiskt kvalitetsarbete. Teorierna och
metoderna bygger på vetenskaplig grund, och handlar om systemförståelse, psykologi, lärande, och
förståelse för variation (Perla, Provost, Parry, 2013).
Förbättringsarbeten bör ta hänsyn till kontexten i mikrosystemet för att vara framgångsrika. Ett
mikrosystem består av patienter, anhöriga och den personal som befinner sig närmast dem, dessutom
består det av kulturella mönster, processer, informationsflöden och resultat (Nelson, Batalden &
Godfrey, 2007).
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Figur 2. Ekvation för förbättring, fritt efter Batalden & Davidoff, (2007). Figuren visar den
ursprungliga modellen (tunn inramning) med tillägg hur det lokala förbättringsprojektet
(tjockare inramning) har utarbetats i enlighet med modellen.
För att ett förändringsarbete skall bli framgångsrikt bör flera aspekter tas med i projektering och
utförande. Kombinationen av professionell kunskap och förbättringskunskap är essentiellt, lägg där till
kunskapen om den lokala kontexten, se figur 4. Bergman och Klefsjö (2012) uttrycker på liknande sätt
att framgångsrikt förbättringsarbete kräver förståelse för variation, kunskaper i psykologi,
kunskapsteori och systemförståelse (Bergman & Klefsjö, 2012). I detta projekt innebar det att deltagarna
fick hjälpa till att utforma projektet efter sina professionella önskemål, och att författaren stöttade upp
med metoder och teorier i förbättringskunskap.
Kartläggning med 5P
En kartläggning av verksamheten gjordes initialt genom metoden 5P; Purpose, Patients, People,
Process, Patterns (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007). Detta gjordes med hjälp av samtal med de äldre
och personalen. Genom att använda metoden 5P gavs medlemmarna i mikrosystemet möjlighet att se
sig själva och sitt system ur en ny infallsvinkel. Detta skapade nya frågeställningar och öppnade upp
möjlighet till förändring (Nelson, Batalden & Godfrey, 2007).
Purpose: Enligt de äldre var syftet att skapa frihetskänsla så att de kände att de klarade av saker
självständigt. För de äldre var det också viktigt med trygghet och harmoni och en känsla av
hemtrevnad. Enligt personalgruppen var syftet med verksamheten att erbjuda omtanke och trygghet,
samt att ge den hjälp som krävdes för att kompensera de förluster som den äldre behövde för att klara
det dagliga livet.
Patients: De äldre ansåg att kontaktpersonen var en förutsättning för att deras behov skulle tillgodoses.
(Kontaktperson är en person ur omsorgspersonalen med utökat ansvar för den äldre).
Personalkontinuitet var viktigt för de flesta. Personalgruppen såg att de äldre hade olika bakgrund, och
skiftande medicinska- och omvårdnadsmässiga behov. De upplevde att kontinuitet i bemanningen var
det viktigaste för att kunna tillgodose den äldres behov. Det var också viktigt med goda relationer till
andra medarbetare för att kunna fråga vid behov.
People: Några äldre tyckte det förekom för mycket individuellt tänkande och tyckande från personalen,
som inte upplevdes professionellt. Ett antal äldre tyckte att rotationen av personalen inte bara var av
ondo. Några äldre uttryckte önskemål om att personalen skulle få möjlighet till mer utbildning.
Personalen hade en önskan att bli riktigt duktiga på något, genom att få möjlighet att specialisera sig.
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Process: De huvudsakliga processerna rörde sig om kontinuerlig omvårdnad, överrapporteringar,
riskbedömningar, initiering av palliativ vård, samordning med externa vårdgivare,
avvikelserapportering, funktionsbedömningar, och medicinska arbetsuppgifter. Den muntliga
kommunikationen upplevdes som oumbärlig för att kunna utvärdera insatser. Personalen fick ofta
använda papper och penna för att gemensamt kunna utvärdera. Informationsbrister gjorde att det var
svårare att förutse händelser och planera. Flera arbetsuppgifter upplevdes för personbundna, och det
var svårt att möta upp de luckor som uppstod när dessa personer inte var på plats.
Patterns: Flera äldre hade fyllt i brukarundersökningar tidigare, men upplevde att de inte hade fått
ordentlig återkoppling. För de äldre var det viktigt att utvärdera om det var något som inte blivit rätt.
De äldre tyckte också att det fanns personal som var mer eller mindre lämpad till vissa uppgifter.
Personalen önskade göra de äldre ännu mer nöjda genom att göra det tydligare för alla hur den äldre
skulle tas om hand på ett individuellt sätt. Personalgruppen föreslog att god ordning kunde minska
variationerna i det utförda arbetet. De trodde också att ett utökat teamarbete kunde skapa bra strukturer
i arbetet och bidra till ökad trivsel, bättre organisering och planering. Förslag framkom att verksamheten
skulle behöva samla mer bakgrundsinformation för att ta reda på mer om variationerna i processerna.
Förbättringsansatsen – Nolans förbättringsmodell
Nolans förbättringsmodell (Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman, & Provost, 2009), har använts för
att metodiskt beskriva förbättringsmöjligheten, den ger även ge struktur åt utveckling av förbättringar,
samt att testa och införa nya och bättre arbetssätt. Genom att i tillägg använda sig av PDSA-hjulet skapas
möjlighet till kontinuerlig utveckling och utvärdering.
Vad är det vi försöker åstadkomma (syfte)?
Förbättra förutsättningarna för professionerna i teamet att överföra information så att de äldre upplever
att all personal har kunskap om den enskildes behov av vård och tillsyn.
Hur vet vi att en förändring leder till en förbättring (mäta)?
Eftersom majoriteten av avvikelserna i hälso- och sjukvård anses bero av brister i
informationsöverföring (The Joint Commission, 2015), kopplas god informationsöverföring till god
patientsäkerhet. Patientsäkerheten beror dock av flera faktorer än informationsöverföring (SKL, 2013).
Olika mått som kan användas är resultatmått, processmått och balanserade mått på
informationsöverföringen (Institute for Healthcare Improvement, 2018). Då verksamheten ses ur ett
systemperspektiv finns flera saker som kan påverka resultatmåttet direkt och indirekt, dessa mått blir
processmått och balanserade mått, se figur 5.
Resultatmått: Ett resultatmått på verksamhetens informationsöverföring blir hur stor del av
informationen från ett rapporteringstillfälle som följer med till nästkommande rapporteringstillfälle.
Detta mäts en gång i veckan. Se även Bilaga I, PDSA-hjul. Detta mått är direkt kopplat till
patientsäkerhet, på så sätt att rätt information måste föras vidare om rätt åtgärder, observationer och
utvärderingar skall kunna utföras.
Processmått: Mätning av i hur stor utsträckning SBAR-strukturen används vid överrapportering görs
en gång i veckan. SBAR antas påverka utfallet av informationsöverföringen, genom att verktyget ger
mindre utrymme för variationer i det som överrapporteras, vilket i förlängningen ökar
patientsäkerheten. Resultatet av informationsöverföringen skulle också kunna påverka processen;
beroende på resultatet så upplevs SBAR-verktyget som användbart eller inte.
Mätningar avseende följsamhet till rapportering enligt SBAR-struktur samt mätning av
informationsflödet gjordes till en början av projektgruppen, men övertogs allt eftersom av hela
personalgruppen. Mätningarna tog formen av deltagande, strukturerade observationer med en
förutbestämd observationsmall (Polit & Beck, 2012), se bilaga II: Observationsmall. Den strukturerade
observationsmallen användes för att få fram kvantitativa mått men var också tänkta som ett lärtillfälle
för hela personalgruppen, så kallat ”peer learning”, därför växlades observatörsrollen för att öka
gruppens medvetenhet om de egna rollerna och beteendet runt informationsöverföringen (Topping,
2005).
Balanserade mått: Den subjektiva upplevelsen av tillgänglig information används som ett balanserat
mått. De äldres, anhörigas och personalens upplevelse av informationstillgänglighet blir ett mått på hur
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intentionen med bättre informationsöverföring fungerar. En standardiserad enkät avseende upplevelse
av tillgänglig information utprovades av projektgruppen och delades sedan ut en gång i månaden till 18
äldre, 14 anhöriga och 15 ur personalgruppen, se bilaga III: Enkät.
För att komplettera dessa kvantitativa mått ställdes en uppföljande intervjufråga direkt till de äldre,
totalt 12 stycken, under projektets gång. Detta gjordes med syfte att ytterligare se vad som kunde
förbättras vad det gällde kommunikation och information i deras vardag.
Tillgänglig information är en beståndsdel i patientsäkerheten, men upplevelsen av tillgänglig
information kan även påverka och påverkas av andra saker i verksamheten (SKL, 2013). Det kan
exempelvis påverka incitamenten till att göra en förändring. Upplevelsen av tillgänglig information
påverkar tillfredsställelsen hos den äldre, anhöriga och personalen. När den äldre är försvagad och inte
själv klarar av att vidmakthålla en god livskvalité med egna resurser, är det av största vikt att
människorna som ska hjälpa har erforderlig och uppdaterad information. Om så inte är fallet skapas lätt
frustration, förvirring och rädsla, vilket sänker den äldres livskvalité (Jahren Kristoffersen, 1998).
Ett annat balanserat mått som kan användas är kostnader. Att överväga vad en förändring kostar i olika
delar av systemet, som vägs mot kostnaden att inte göra något alls. Kostnaden för att genomföra
projektet
rörde
sig
om
kostnader
för
utbildning,
vikarier
och
materialinköp.

Figur 3. ”Family of measures”, beskrivning av relationen mellan olika mått för att mäta
förändringen (Institute for Healthcare Improvement, 2018).
Vilken förändring kan vi göra som leder till förbättring?
Bättre patientsäkerhet genom införande av strukturerad informationsöverföring. En standardisering
genom kommunikationsverktyget SBAR kommer göra att informationsöverföringen sker mer
systematiskt, och variationen minskar. Personalgruppen kommer att ha en klar struktur att följa vid
överrapportering, men också kunna försäkra sig om att den väsentliga informationen framkommer i
samtalet, se figur 4 och 5.
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Figur 4. Utgångsläge

Figur 5. Önskat läge
För den äldre kommer en mer strukturerad informationsöverföring att leda till mindre variation vad det
gäller personalens kunskaper, och på så vis märkas i utförandemomentet av medicinska- och
omvårdnadsmässiga åtgärder. Förhoppningen är att de äldre och anhöriga kommer att märka en
samsyn av teamet och känna att vi har en helhet att erbjuda dem, vilket leder till ökad tillfredställelse.
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Metod studie
I studien genomfördes fokusgruppsintervjuer med personalen på vård- och omsorgsboendet.
Intervjuerna genomfördes före (oktober 2017) och efter införandet (mars 2018). Intervjufrågorna var
semistrukturerade, se bilaga IV: Intervjufrågor. Ljudmaterialet från intervjuerna spelades in av
författaren. Intervjuerna i oktober syftade till fånga hur personalen såg på informationsöverföring och
kommunikation i sin yrkesvardag. Genom att se till det insamlade materialet från de bägge
intervjutillfällena hoppades författaren att kunna undersöka om en förändring av andra ordningen hade
skett. Förändring av andra ordningen innebär att hela systemet förändras. Det vill säga att det
organisatoriska tänkandet och agerandet är förändrat, och ett nytt sätt att tänka och processa
information sker hos individ och grupp (Ahrenfeldt, 2013).
Sammanlagd intervjuades 8 ur omsorgspersonalen, 5 sjuksköterskor, 1 fysioterapeut och 1
arbetsterapeut. Samma personer intervjuades före och efter projektet. Intervjuerna har genomförts av
författaren, de har ägt rum i personalens arbetsrum eller i allmänna utrymmen på vård- och
omsorgsboendet.

Analys av förbättringsarbete och studie
Det samlade resultatet från förbättringsprojektet och studien utgjorde grunden till att försöka skapa
förbättrad informationsöverföring i verksamheten. Detta illustreras i figur 6 där en så kallad ”rich
picture” har använts för att tydliggöra och definiera en mental modell över vad begreppet innefattar i
aktuellt förbättringsarbete och studie (Checkland & Scholes, 1999).
Vid tolkning av kvalitativa data antog författaren ett induktivt förhållningsätt. Den induktiva ansatsen
är databaserad. I förbättringsarbetet innebar detta att det insamlade och sammanställda materialet togs
som utgångspunkt för att dra slutsatser av vad som åstadkommits och varför. Med en god kunskap om
verksamheten kunde sedan data tolkas (Fulop, Allen, Clarke & Black, 2001). Kvantitativa data från
överrapporteringsobservationerna sattes in i styrdiagram för att kunna spegla och återknyta till
personalgruppen hur projektet utvecklades. För att uppnå ett effektivt lärande måste deltagarna kunna
se situationen och dess konsekvenser i perspektiv (Ellström, 2001). Styrdiagrammet ger en möjlighet
att förutsäga framtida resultat, genom att signaler kan filtreras ut från slumpmässig variation (Provost
& Murray, 2011).
Studien utformades som en deskriptiv fallstudie, för att försöka beskriva hur strukturerad
kommunikation med kommunikationsverktyget SBAR upplevdes av personalen och hur ett
förbättringsarbete bäst kan utformas inom äldreomsorg genom att identifiera framgångsfaktorer och
fallgropar (Backman, 2016). Fokusgruppsintervju valdes för att undersöka erfarenheter, argument och
värderingar (Wibeck, 2012). En intervjuguide med semistrukturerade frågor utformades för att försöka
besvara studiens syfte, se bilagaVI: Intervjufrågor.
I tolkningen av intervjumaterialet gjordes en innehållsanalys enligt Graneheim & Lundman (2004).
Verkligheten kan tolkas på olika sätt, och förståelsen för den är en subjektiv tolkning (Lincoln & Guba,
1985). Den kvalitativa innehållsanalysen innebar att en noggrann genomläsning av insamlat material
genomfördes för att hitta meningsbärande enheter i texten. De meningsbärande enheterna kodades
därefter. Koderna slogs samman i kategorier. Kategorierna bestod då av koder som hade något
gemensamt. Slutligen bildades teman, vilket var en sammanfattande tolkning av meningsbärande
enheter, koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004).
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Figur 6. Rich Picture med definition av begreppet ”förbättrad informationsöverföring” i det
aktuella projektet och studien, samt påverkansfaktorer och vägar för att försöka uppnå det
(Checkland & Scholes 1999).

Etiska överväganden
En etisk egengransking av examensarbetets studiedesign genomfördes tillsammans med handledaren,
enligt granskningsmall från Hälsohögskolan i Jönköping. Förbättringsarbetet startades i syfte att
utveckla och förbättra kvalitén, i detta fall krävdes inget samtycke från de äldre, anhöriga och personal.
Förbättringsarbete regleras i Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och Patientsäkerhetslagen
(2010:659), och utfördes inom verksamheten. Ingen person bedömdes komma till skada på grund av
förbättringsarbete eller studie.
Etiska övervägande angående sekretessmässiga aspekter vid överrapportering måste alltid göras, så
även inom detta förbättringsarbete; tillgänglig information kontra patientens integritet. Vilken
information den äldre vill dela med sig inom verksamheten säkerställs genom att vid ankomstsamtal
fråga om medgivande till informationsdelning, vilket dokumenterades i journalen. Lyhördhet krävdes
om den äldres förmåga till medgivande ändrades under tiden för projektet (Polit & Beck, 2012). För att
skydda sekretesskänslig information så hölls all överrapportering, såväl muntlig som skriftlig, i en
avskilt rum dit endast personal har tillträde. Enkäterna, som delades ut, röjde ingen känslig information
och inga personröjande uppgifter skulle fyllas i. Intervjuerna med de äldre ingick inom ramen för
förbättringsarbetet. Enkäterna och intervjuerna genomfördes och administrerades av personal utan
direkt vårdrelation med de äldre och anhöriga.
Fokusgruppsintervjuerna med personalgruppen ingick som en del i studien. Personalgruppen fick
skriftlig information om studien. Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare innan
studiestart. Personalen informerades om frivillighet att deltaga och möjligheten att när som helst
kunde avsäga sig medverkan utan repressalier. Ingen information av känslig karaktär samlades in vid
fokusgruppsintervjuerna. Intervjumaterialet förvarades endast på författarens dator, vilken var låst
med lösenord. All dokumentation av fokusgruppsintervjuerna kodades för att härledning skulle vara
omöjlig. Resultatet av intervjuerna redovisas inte på personnivå, utan på gruppnivå. Detta är särskilt
viktigt när antalet deltagare inte är så stort. Då författaren är i arbetsledande ställning och själv
genomförde intervjuerna är det viktigt att belysa att detta kan påverka deltagarnas medverkan och
risken för att svaren de gav påverkas av detta förhållande (Polit & Beck, 2012).
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Resultat
Förberedelsefas
I det lokala samverkansavtalet med läkarorganisationen fanns kommunikationsprocessen med hjälp av
SBAR redan fastställd, men då mellan sjuksköterska och läkare. Då denna upplevdes fungera väl beslöt
ledningen för att SBAR skulle implementeras i hela verksamheten. Ledningen avsatte de resurser som
krävdes för att projektet skulle vara genomförbart. Interventionen innebar att SBAR skulle införas som
standard vid all överrapportering vid skiftbyten, muntligt och skriftligt mellan personal på den aktuella
enheten.
Före projektets uppstart gjordes en SWOT-analys (Strenght, Weaknesses, Opportunities, Threats), för
att kartlägga var verksamheten befann sig ur ett företagskulturellt och organisatoriskt perspektiv
(Tonnqvist, 2016). På detta sätt ökade medvetenheten hos personal, ledning och projektgrupp hur
verksamhetens omgivande strukturer såg ut, men också vilka möjligheter och farhågor som kommande
projekt kunde föra med sig. SWOT-analysen visade på styrkor inom verksamheten som att många
trivdes på arbetsplatsen och kände tillit till varandra. Svagheten var att många upplevde en
förändringströtthet, då tidigare projekt runnit ut i sanden. Några uttryckte en rädsla för att
informationsöverföringsprojektet skulle bidra till att mindre dokumenterades i journalerna.
Möjligheterna var att ett lyckat projekt skulle kunna öka attraktionskraften och sprida sig till fler
liknande verksamheter. Hoten var ekonomiska neddragningar vilket kunde innebära att tjänster drogs
ner eller förvann.
Initial utveckling
De kvantitativa baslinjemätningarna utfördes mellan mitten av september till slutet av oktober. För att
komplettera baslinjemätningarna genomfördes också intervjuer med personalgruppen, se bilaga IV:
Intervjufrågor. Intervjuunderlaget kunde sedan användas som utgångspunkt för den efterföljande
studien.
Intervjumaterialet från fokusgrupperna med personalen bearbetades med hjälp av en innehållsanalys,
enligt Graneheim och Lundman (2004), se tabell 1.

Tabell 1. Innehållsanalys av personalintervjuer före projektets uppstart. Gjord efter exempel i
Graneheim & Lundman (2004).
Tema
Kategori
Koder

Brister i
Känslor
Stress
Frustration

Meningsbärande
enheter

Ingen överlappande
tid
Rörigt
Flera saker samtidigt

omgivande miljö
Förmågor
Individuella
färdigheter
Språksvårigheter
Ovana
Svårt att vara ifrån för
länge
Tilltro
Minnet
Olika personer gör olika

och individuellt ansvar
Teknik
Svårtillgängliga system
Omodernt
Information
ändras/försvinner
Ej överblick
Segt
Aktivt söka information

Fokusgruppsintervjuerna inleddes med en mer allmän fråga om den nuvarande
informationsöverföringsprocessen i verksamheten, för att sedan övergå till mer specifika
frågeställningar.
Stress och frustration
Stress och frustration bildade kategorin känslor. Personalen beskrev att överrapporteringsprocessen
inte fungerade optimalt då det var ont om överlappande tid, rörigt och fler saker skulle ske samtidigt.
Ibland utfördes rapportering på anvisad plats i personalutrymmet, men ibland genomfördes den i
allmänna utrymmen. Personalen uppgav att anledningen var tidsbrist, men var eniga om att dessa
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rapporter blev extra röriga. Personalen kände sig frustrerad när inte information kom fram till avsedd
mottagare.
” …det är mycket som händer när man är borta, efter semestern kan det vara lite hipp som happ. Det
är otroligt mycket ny information, då är det svårt att ta in allt…”
Individuella färdigheter och språksvårigheter
Individuella färdigheter och språksvårigheter bildade kategorien förmågor. Personalen såg ett
orosmoment i vikarierna, när det gällde att överföra informationen. Irritation riktades mot de individer
som inte lyckades föra informationen vidare.
”…jag minns väl vad som sagts, men det är inte säkert andra gör det…”
Information var något som var varje individs ansvar att söka efter om den var bristfällig eller saknandes.
Bara alla skärpte sig så skulle informationsöverföringen bli bättre. Risken att de själva skulle tappa bort
information nämndes inte, men däremot att andra riskerade att göra det. Information kunde lätt ändras
eller försvinna i mängden. Tilltron sattes då till kollegorna, men medgav att informationens innehåll då
kunde variera mycket.
”…om informationen fattas så är det var och ens ansvar att själv söka reda på den…”
”...om det är mycket vikarier, de kommer ju och frågar hela tiden, de vet ju inget…”
Språksvårigheter fanns i samband med överrapportering; i rollen som rapportör upplevde de ibland att
viljan att förstå var så stark att mottagaren inte alltid visade att de inte till fullo förstått budskapet.
Personalen beskrev att patientsäkerheten berodde på hur personalen kunde framföra informationen.
Omoderna och svårtillgängliga system
Omoderna och svårtillgängliga system bildande kategorin teknik. Omsorgspersonalen beskrev hur
journalsystemet upplevdes som segt, tungrott och gammeldags, och därför ofta förbisågs som
informationskälla. Detta uppgavs bero på tidsbrist och att journalen inte gav någon helhetlig bild.
”…jag hinner inte gå in och kolla ((journalen)). Det tar för lång tid...”
Sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal uttryckte inte detta lika tydligt, men hävdade att journalen
inte gav en komplett bild av läget. De var tvungna att aktivt söka efter information från
läkarorganisation, de äldre, anhöriga eller omsorgspersonalen i tillägg.
Personalen uttryckte önskemål om att informationskällorna också skulle vara mer fysiskt tillgängliga,
det upplevdes tidskrävande att gå tillbaka till personalrummet för att få tag på digital information.
Omsorgspersonalen uttryckte också en svårighet att göra bedömningar. Detta berodde dels på sämre
medicinsk kompetens men också på att de inte hade tillgång till den information som övriga teamet
hade.
”…jag kanske tycker det är en bagatell, men vederbörande ((sjuksköterska)), kanske inte tycker det är
en bagatell…”
Påpekande framkom också på att den journal som startades när den äldre ankom till boende var tom
och tog tid att bygga upp. Tidigare journalanteckningar, före inflyttning, var inte sökbara.
”…när vi får en ny boende är journalen tom, en ny journal tar tid att skapa…”
Alla personalgrupper menade också att ibland förändrades de äldres hälsotillstånd så snabbt, att det
inte lönade sig att söka efter information i journalen.
”… det ((medicinska tillståndet)) kan ändras från månad till månad, från dag till dag eller från timme
till timme...”
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På frågan att formulera en målbild beskrev personalen inga konkreta idéer, men att det kunde bli mycket
bättre om alla tog sitt ansvar.
Tillsammans gav kategorierna känslor, förmågor och teknik upphov till temat: Brister i omgivande miljö
och individuellt ansvar.

Genomförandet av interventionen
Kommunikationsverktyget SBAR introducerades först för projektgruppen genom att författaren
föreläste om SBAR, därefter bearbetades olika material och filmer som fanns om verktyget. Ordens
språkliga innebörd i SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt Status och Rekommendation), var inte
självklar för alla i projektgruppen. Därför modifierades ledorden till VAD-VARFÖR-HUR. Se även
Bilaga I: PDSA 2. Därmed blev orden Situation och Aktuell Status sammanslaget till ordet VAD.
Bakgrund blev VARFÖR. Rekommendation blev HUR, se figur 7. Projektgruppen utformade därför allt
informationsmaterial efter denna konstruktion, som affischer och minneskort. En föreläsare med god
kunskap om SBAR kontaktades inför kommande utbildning. Föreläsaren introducerades till den tänkta
modifieringen av SBAR, och kunde därefter anpassa föreläsningen utefter detta.
VAD
-har hänt/är problemet?
VARFÖR
-har det hänt/skall vi tänka på det?
HUR
-ska vi göra?

Figur 7. Mall enligt det modifierade SBAR-verktyget.
Som inspiration för upplägget att införa SBAR användes ett förslag från Institute for Health Care
Improvements webbplats (Institute for Health Care Improvement, 2017). I korthet innebar det att
ledningens stöd säkerställdes och speciella personer med ansvar för införandet utsågs. Utgångsläget
kartlades och rutiner skapades för att tydliggöra i vilka situationer SBAR skulle användas. Sedan
prövades SBAR i liten skala. Genom utbildning och träning övades SBAR-strukturen in. Sist gjordes en
utvärdering av hur SBAR fungerat i verksamheten, för att ytterligare utvärdera och förfina metoden.
I samband med förbättringsarbetets uppstart skapades en sida för information upp på nätverkstjänsten
Facebook (https://www.facebook.com/sbar.kommunikation/), under namnet Teamcaresthlm. Sidan
innehöll information om SBAR, patientsäkerhet, kommunikation, nyheter och länkar. Sidan lades som
offentlig för att inga personliga relationer skulle krävas för att få tillgång till innehållet. Detta sätt att
sprida information gjordes för att visstids- och timanställda inte har tillgång till intranät eller eget
mailkonto i verksamheten. Det var också ett sätt att öka informationens tillgänglighet, så att den fanns
till hands när det passade personalen.
Information om projektet och studien spreds till alla avdelningar, de äldre och anhöriga på inplanerade
möten före, under och i samband med avslut av projektet, se bilaga VI: Kommunikationsplan. Efter att
förbättringsprojektet var förankrat lokalt vidtogs åtgärder för att sprida dess syfte utanför
verksamhetens gränser. Detta skedde bland annat genom samverkansforum för stadsdelens
äldreomsorg, där chefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, hälso- och sjukvårdpersonal samt
representanter för läkarorganisation deltog. Detta gav tillfälle att diskutera och sätta fokus på olika
svårigheter och möjligheter för kommunikation- och informationsöverföring inom äldreomsorg. Se
även bilaga VI: Kommunikationsplan.
All personal i verksamheten fick utbildning i SBAR, även de som inte initialt skulle ingå i projektet. Detta
för att skapa en förståelse för projektet, väcka nyfikenhet och för att det skulle gå smidigare att
implementera SBAR där så småningom. För att sätta ytterligare fokus på SBAR-strukturen utformades
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även övrig information från ledning och projektgrupp enligt detta, exempelvis vid kallelse till möten,
protokoll och affischer.
För att förverkliga målet om en enkel och tydlig skriftlig informationsöverföring med SBAR, sattes en
stor whiteboard-tavla upp på enheten som var pilot i projektet. Whiteboard är en vit, väggfast skrivtavla,
där information kan skrivas och raderas genom att en vattenlöslig tuschpenna används. Whiteboardtavlan valdes för den var tillgänglig för all personal, lätt att samlas runt och för att det gick snabbt att
uppdatera information löpande. Whiteboard-tavlan delades in i rader och kolumner utefter den
modifierade SBAR-modellen. På whiteboard-tavlan fanns även rumsnummer, och aktuellt datum för
händelsen. Whiteboarden sattes inne i personalrummet, för att inte vara synlig för äldre och anhöriga.
Den legitimerade personalen (sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal) gjordes ansvariga för
kolumnen HUR, eftersom de ordinerar åtgärder, planer och observationer inom respektive
specialkompetens, de andra kolumnerna användes fritt av all personal. På så sätt kunde information
som tidigare var beroende av muntlig överföring komma alla tillgodo, även de som inte jobbade på
samma arbetspass. I de fall där omsorgspersonalen istället ville göra legitimerad personal uppmärksam
på en händelse kunde de fylla i alla kolumner utan kolumnen HUR, eftersom den var reserverad för
ordinationer. På detta sätt kunde omsorgspersonalen på ett säkrare sätt förmedla sin iakttagelse, även
om berörda inte var på plats vid det tillfället. Eftersom legitimerad personal också var de som ordinerade
åtgärder, handhavande eller observationer (vilka i sin tur kunde vara beroende av en läkares ordination),
var det också de som såg till att inaktuella ärenden suddades bort, se tabell 2.

Tabell 2. Exempel på hur den skriftliga rapporteringen framställdes på Whiteboard-tavlan
efter den modifierad SBAR-strukturen.
Rumsnummer
406

Datum
171214

VAD?
Fallit i korridor

VARFÖR?
Yrsel

409

171216

Illamående

411

171217

Nyinsatt medicin
morgon+ kväll
Sitter snett
i
rullstolen

?

HUR?
Observation av ev
nytillkommen
smärta och yrsel i
två dygn
Ge ½ timma före
måltid i en vecka.
?

För att mäta hur förbättringsarbetet fortskred, användes en observatörsmall, se bilaga II:
Observatörsmall. Vid observationer under rapporterna uppstod tolkningssvårigheter bland personalen
om SBAR verkligen användes. Det visade sig svårt att utifrån observationsmallen klart definiera om
SBAR användes eller inte. Projektgruppen beslöt då att förtydliga instruktionerna, se bilaga I: PDSA 4.
Efterhand upplevde personalgruppen att detta blev ett ytterligare förtydligande på hur verktyget var
konstruerat.
I början av projektet var det periodvis svårt att helt och hållet hålla sig till SBAR-strukturen för de
involverade. För att undvika pekpinnar och förmaningar hölls en tillåtande ton från projektgruppens
sida. Allt eftersom projektet fortskred och personalen blev duktigare på att se strukturen och observera
varandra, blev även rapporterna, och whiteboardtavlans fält, mer i enlighet med den modifierade SBARstrukturen.
Projektets uppstart ledde till att frågan om rapporteringsmiljön aktualiserades. Detta utmynnande i att
överrapporteringsprocessen ytterligare specificerades för att understryka vikten av att sitta ostört, både
för att kunna koncentrera sig bättre men också för att undvika att sekretessbelagda uppgifter spreds.
Författaren praktiserade ett situationsanpassat och coachande ledarskap under förbättringsarbetets
gång (Lätt, 2017). Den coachande ledarstilen syftade till att få deltagarna att känna kompetens och
autonomi och därmed bidra till den inre motivationen på detta sätt (Ryan & Deci, 2000). Att anpassa
förändringsarbetet efter organisationens och medarbetarnas mognadsgrad är ofrånkomligt (Bergman &
Klefsjö, 2012; Wolvén, 2000). Det krävdes lyhördhet inför de problem som uppkom i gruppen, och
anpassning av projektet utefter det. Författaren studerade hur grupprocessen och grupplärandet
utvecklades (Gustavsson, 2016). Dessa åtgärder gjordes för att försöka få till en förändring av andra
ordningen (Ahrenfeldt, 2013). Genom att lyssna, visa på intresse och ha nyfikenhet förhållningssätt i
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projektet så väcktes ytterligare engagemang bland de involverade (Lätt, 2017). För att levandegöra och
vidmakthålla SBAR i den dagliga verksamheten, tränades och diskuterades det regelbundet på
avdelningsmöten och större arbetsplatsträffar. På detta sätt fördes också kunskap ut om olika
förbättringsverktyg som SWOT, PDSA-hjulet och användning av styrdiagram.
Förbättringsarbetet fortskred enligt strukturen för PDSA, för tidsplan se figur 8. Detta innebar att varje
steg kunde utvärderas och resultatet återknytas för att komma vidare i projektet (Langley, Moen, Nolan,
Nolan, Norman, & Provost, 2009). Projektets olika steg och arbetets gång redovisas mer detaljerat i
bilaga I: PDSA-hjul. Projektet genomfördes till en början på en enhet för att testa konceptet och
utvärdera det (Langley, Moen, Nolan, Nolan, Norman, & Provost, 2009). Efter det skulle hela
verksamheten och eventuellt andra verksamheter kunna inbegripas.

Figur 8. Tidsplan

Systemperspektiv på förbättringen
För att utvärdera förändringen användes både kvantitativa och kvalitativa mått, se figur 6.
Baslinjemätningarna pågick från mitten av september till slutet av oktober. För detaljerad information
om måtten se bilaga I: PDSA 1, 4 och 5.
Resultatmått
Resultatmåttet som användes var andelen korrekt överförd information mellan två
överrapporteringstillfällen. Informationsflödet varierar från dag till dag, ibland fanns mycket att
rapportera, ibland mindre. För att göra informationsflödet jämförbart mellan olika tillfällen valdes ett
andelsmått. Om nya ärenden tillkom mellan morgonrapport (mättillfälle 1) och kvällsrapport
(mättillfälle 2), togs dessa inte med i protokollet, eftersom det hade blivit missvisande. Vid några
tillfällen nåddes en 100 % korrekt överföring av information, snittet låg på 73% korrekt överförd
information. Övre styrgränsen sattes till 100 %, för att en ökning över denna gräns inte var möjlig, se
diagram 1. Styrdiagrammet fungerade som en ögonöppnare och signal på svårigheten med korrekt
överföring av information. Det går att antyda att en förbättring verkar vara på väg, eftersom den övre
styrgränsen tangeras tre gånger under projektets två sista månader.
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Andel korrekt överförd information
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Diagram 1. Diagrammet visar andel korrekt överförd information från september 2017 till mars
2018.
Om medelvärdet för projketets två sista månader ses separat uppnås 80% korrekt överförd information,
mot 69% mellan september till december, se diagram 2.
Andel korrekt överförd information- korrigerat värde
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Diagram 2. Diagrammet visar andel korrekt överförd information från september 2017 till
mars 2018. Om medelvärde och styrgräns separeras för sept-dec 2017 och jan-mars 2018, ges
en nyanserad bild.
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Antal ärenden med korrekt överförd information
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Diagram 3. Diagrammet visar antal ärende med korrekt överförd information (undre linje) i
förhållande till den totala mängden (övre linje) mellan september 2017 till mars 2018.
Ytan under den övre linjen visar den totala mängden ärende över tid, ytan under den undre linjen visar
hur stort antal som överfördes korrekt. Differensen mellan dem blir den del av informationen som inte
fördes vidare helt korrekt.
Processmått
Processmåttet beskrev informationsöverföringsprocessen, och bestod i andel överrapporteringar enligt
SBAR-strukturen. Då kommunikationsverktyget SBAR inte var spritt eller använt inom teamet före
utbildningsinterventionen, saknades rapportering enligt denna struktur helt i baslinjemätningarna.
Med hjälp av projektgruppens ambassadörer kunde en användning av SBAR-strukturen vid
rapportering ses snabbt efter utbildningsinsatsen.
Det visade sig svårt att nå en 100% överrapporteringsfrekvens enligt SBAR över tid. Detta var väntat,
men målet hade satts till 100 % för att vara en tydlig markering för personalgruppen att det var denna
överrapporteringsprocess som gällde under projektperioden, likaså ökade möjligheten till en bättre
utvärdering av SBAR. Därför ändrades inte målet trots att det visade sig omöjligt att uppnå under den
period som projektet pågick. Styrdiagrammet visar en uppåtgående stabil trend men där projektets mål
om en 100-procentig följsamhet till den nya rutinen att rapportera med hjälp av SBAR inte nås inom
tidsspannet för projektet. Under projektets totala längd låg medelvärdet på 54 procents följsamhet, detta
blir en aning missvisande då ingen rapportering skedde enligt SBAR före interventionen, se diagram 4.
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Andel rapporter enl SBAR
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Diagram 4. Andel rapporteringar enligt SBAR-strukturen av den totala mängden
överrapporteringar.
Efter den större utbildningsinterventionen i slutet av oktober fram till projektets avslut låg medelvärdet
på 69% följsamhet enligt SBAR-strukturen. Studeras två sista månaderna separat ligger medelvärdet på
85%, se diagram 5. Övre styrgräns sattes till 100 % för att en ökning över denna gräns inte var möjlig.
Andel rapporter enl SBAR- korrigerat värde
100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%

3-12-2018

3-5-2018

2-26-2018

2-19-2018

2-12-2018

2-5-2018

1-29-2018

1-22-2018

1-15-2018

1-8-2018

1-1-2018

12-25-2017

12-18-2017

12-11-2017

12-4-2017

11-27-2017

11-20-2017

11-13-2017

11-6-2017

10-30-2017

10-23-2017

10-16-2017

10-9-2017

10-2-2017

9-25-2017

9-18-2017

0,00%

Diagram 5. Andel rapporter enligt SBAR-strukturen av den totala mängden
överrapporteringar. Om medelvärdet och styrgräns ses separat för perioden sept-dec 2017 och
jan-mars 2018, ges en nyanserad bild.
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Balanserade mått
Det balanserade mått som skapades var äldres upplevelse av personalens kunskaper om vård och
omsorg, samt anhörigas och personalens upplevelse av tillgången på information om de äldres
hälsomässiga status.

Äldre: "All personal har kunskap om vilken vård och tillsyn jag behöver."
Anhöriga: "All personal kan ge mig den information jag efterfrågar om min
anhörigs tillstånd."
Personal: "Jag har den infomation jag behöver för att utföra god vård och
tillsyn hos de boende."

Instämmer helt 6

Äldre n= 18

Anhöriga n= 14

5

Personal n= 15

4

3

2

Instämmer
inte alls

1

0
2017-10-15

2017-11-15

2017-12-15

2018-01-15

2018-02-15

2018-03-15

Diagram 6. Stapeldiagrammet visar den subjektiva upplevelsen av tillgänglig information för
äldre, anhöriga och personal.
Initialt var de äldres genomsnittliga upplevelse av personalens kunskaper 2,9 av 6,0 möjliga enheter.
Vid slutet av projektet hade boendes uppfattning förbättrats från 2,9 till 3,9 enheter (+1,0 enheter)
anhörigas uppfattning förbättrats minst, från 3,1 till 3,8 enheter (+0,7), medan personalens uppfattning
hade förbättrats mest, från 3,2 till 4,4 enheter (+1,2). Initialt sågs en nedgång i de äldres och anhörigas
uppfattning om tillgängligheten, medan personalens upplevelse förbättrades under hela perioden, se
diagram 6.
Den uppsatta målsättningen om att nå upp till 5 på en 6-gradig skala vad det gällde den subjektiva
nöjdheten visade sig omöjligt att nå till mars månad, detta blev uppenbart i början av januari.
Personalgruppen beslöt då att försöka göra ytterligare förändringar utefter de äldres synpunkter. I de
miniintervjuer som genomförts under projektets gång, med tre stycken äldre i månaden, hade
framkommit att de önskade mer information om de dagliga aktiviteterna och händelser som ägde rum
på boendet. Så här sa en äldre kvinna:
”…hälsan är som den är, men jag vill gärna veta vad som händer här på huset…
”
Några önskade också ytterligare information om egenvård. Ibland upplevdes det svårt att följa med i
den informationen som personalen gav de äldre. De äldre förstod inte riktigt de medicinska termerna
och framför allt kände de inte alltid till orsakerna till sina sjukdomar.
”…jag kan inget om det medicinska, men jag skulle gärna vilja lära mig mer, så jag vet hur jag ska
sköta mig”.
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Mot bakgrund av detta valdes förbättringsområdet med aktivitetsinformation ut. En informationstavla
sattes upp i slutet av januari, väl synlig i korridoren där de äldre fick en enkel och kortfattad beskrivning
av dagens händelser utefter den modifierade SBAR-strukturen, se bilaga I: PDSA 5. Aktivitetsansvarig
personal uppdaterade dagligen denna tavla. Det skrivna ordet kombinerades med enkla, tydliga bilder
för att förstärka budskapet. Då flera äldre lider av kognitiv svikt var det då möjligt att förstå sig på
budskapet, och dessutom ha möjlighet att när som helst återvända till tavlan, för att bättra på minnet.
Dock rymde inte detta projekt någon utvärdering av interventionen.

Bortfall
Under projektets gång ändrades de medverkande gruppernas sammansättning. Två äldre personer, och
en anhörig kunde inte fullfölja enkäterna genom hela projektets gång. Resultaten justerades med hänsyn
till detta.

Systemperspektiv på studien
Studien syftade till att undersöka hur SBAR upplevdes som kommunikationsverktyg av personalen inom
äldreomsorg, eftersom detta verkar vara ett outforskat område. Den syftade också till att undersöka vilka
som framgångsfaktorer och fallgropar som kan finnas vid implementering, för att underlätta framtida
förbättringsarbeten.
Nedan ses sammanställning av den innehållsanalys av de intervjuer som gjordes i samband med avslut
av projektet.

Tabell 3. Innehållsanalys av personalintervjuer vid projektets avslut. Gjord efter exempel i
Graneheim & Lundman (2004).
Tema
Kategori
Koder

Orsak
Användbarhet
Struktur
Stöd

och
Processutveckling
Personlig utveckling
Medverkan

verkan
Perspektivskifte
Medvetenhet
Säkerhet
Förväntningar

Meningsbärande
enheter

Stöd för minnet
Tillgänglig info
Rörigt i början

Praktisk träning
Trygghet
Kompetens

Ilska
Förvåning
Förutsättningar
Vikariers situation
Osäkert förut
Säkerhetsbrister

Struktur och stöd
Koderna struktur och stöd bildade kategorin användbarhet. Kombinationen av den muntliga och
skriftliga informationen upplevdes som mer betydelsefull än själva SBAR-strukturen i sig. Intervjuad
personal kunde dock se att SBAR-strukturen utgjorde ett stöd för minnet, och därför kunde bidra till
säkrare informationsöverföring.
Tveksamheter till SBAR fanns initialt, SBAR upplevdes som något svårhanterligt och komplicerat. De
praktiska övningarna bidrog till att avdramatisera det hela. SBAR upplevdes positivt när det hade
använts några gånger och vitsen med strukturen blev tydlig. Vikarierna som inte hade hunnit få SBARutbildning upplevdes nu av övrig personal som en större säkerhetsrisk än tidigare.
”Det var ett konstigt ord det här SBAR, inte förrän jag fick pröva förstod jag…”
”Plötsligt blev jag irriterad när jag märkte att någon inte rapporterade i rätt följd och kom på mig
själv med att tänka…vad vill hon…?”
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Sjuksköterskorna och rehabiliteringspersonalen var initialt tveksamma eftersom de var av
uppfattningen att journaldokumentationen kunde bli lidande, och att SBAR skulle ses som en ersättning
för detta vilket utgjorde en tydlig patientsäkerhetsrisk. Om eller hur dokumentationen förändrades
under projektet undersöktes inte, men upplevelsen av att mer information fanns tillgänglig för fler
möjliggjorde ett bättre utgångsläge.
Vid uppstarten av projektet upplevdes det rörigt. Facebook-sidan med information runt kommunikation
och patientsäkerhet upplevdes av några i gruppen som något som var lättillgängligt.
”Jag är inte så bra på datorer och så…men Facebook-sidan den kunde jag ju kika på när jag hade
behov eller lust för det ... ”
Andra tyckte att sidan saknade struktur.
”Vilket av det här är viktigt för mig…?”
Personlig utveckling och medverkan
Koderna personlig utveckling och medverkan bildade kategorin processutveckling. För
omsorgspersonalen innebar den modifierade SBAR-strukturen att det var lättare att härleda orsak och
verkan i fråga om de äldres hälsostatus, på så sätt kände de att de kunde öka sin kompetens på det
medicinska området.
Flera i personalgruppen kände initialt inte till begreppet SBAR, men sjuksköterskorna kunde se att de
redan rapporterade enligt denna struktur i kontakt med läkare, de hade dock inte försökt att rapportera
på detta sätt i kontakt med övriga teamet tidigare.
Några ur omsorgspersonalen tyckte att det var svårt att själva anteckna på whiteboardtavlan, även i
projektets slutskede. Det hade varierande anledningar, men flera uppgav svårigheter med att bokstavera
på svenska som orsak, och att det gjorde dem osäkra. Vikarier uttryckte en stor lättnad över att ha
möjlighet att förmedla sig med hela gruppen trots att de inte direkt kunde följa upp ärendet, men också
att enkelt själva kunna söka efter information.
”…då kan jag i alla fall vara säker på att någon får syn på mitt ärende på tavlan...”
Rehabiliteringspersonal och sjuksköterskor upplevde att den stora fördelen var att de fick bättre översikt
på vad som hänt närmast den äldre sedan de sist var i tjänst, vilket gav en mer nyanserad bild än vad
journalen kunde beskriva. Dessutom kände de sig tryggare med att korrekt information fördes vidare.
Omvårdnadsplaner och dess åtgärder blev tydliggjorda för omsorgspersonalen med hjälp av den
skriftliga rapporteringen med SBAR, detta gjorde att de kände sig mer kompetenta och trygga i sin
yrkesutövning.
De med sämre svenskkunskaper tyckte att SBAR kunde hjälpa dem ur ett språkligt sammanhang, det
upplevdes som en extra säkerhet att de kunde hänvisa till tavlan för att mottagaren av rapporten säkert
skulle förstå vad de behövde förmedla.
Medvetenhet, säkerhet och förväntningar
Koderna medvetenhet, säkerhet och förväntningar bildade kategorin perspektivskifte.
Ansvaret för informationsöverföring sågs initialt som något som låg på individnivå. Detta framkom både
i kartläggningen med 5P, och de initiala intervjuerna med personalen.
Mätningarna i
förbättringsarbetet indikerade hur svårt det var att föra information vidare korrekt, detta var en
ögonöppnare.
Projektet gav ytterligare uppmärksamhet till de digitala systemen och flera som inte tidigare reflekterat
hur ineffektiva de var när det kom till informationsöverföring inom teamet, blev nu medvetna om detta.
”...journalen är begränsande, jag har inte bra förutsättningar att sprida det jag vill, det blir alltid
någon förlust på vägen...”
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I innehållsanalysen av intervjuerna framkom kunskap om att omsorgspersonalen ofta kände sig som en
förbisedd grupp i vården, vars kunskap inte tillvaratogs tillräckligt i teamet.
”Idag pratas det mycket om att vi undersköterskor inom äldrevården inte kan nått, i jämförelse med
de ((undersköterskor)) som jobbar på sjukhus. Men hur kan vi bli det, när vi inte på allvar får ta del
av informationen...”
Det gav också upphov till negativa känslor, förvåning, ilska och missnöje med att de hade förbisetts som
en viktig funktion vad det gällde att observera och upptäcka förändringar. Detta tolkades av författaren
som att en ökad medvetenhet om kontexten och vilka förutsättningar som fanns inom äldreomsorg.
Känslan fanns hos flera att detta var något som borde ha införts för länge sedan och de var förundrade
att detta sätt att rapportera hade undgått dem.
”…egentligen är det här helt logiskt, varför har ingen tänkt på detta förut!”
”…ja, så är det alltid, att vi i äldreomsorg får veta allt sist…”
Mätningarna runt informationsöverföringen satte fokus på hur svårt det var med korrekt
informationsöverföring, men också att alla kunde göra misstag. Sjuksköterskorna och
rehabiliteringspersonalen kände sig mer ansvariga för att se till att goda förutsättningar för
informationsöverföring fanns, när det genom observationerna blev tydligt hur svårt det var att få
informationsöverföringen korrekt. Korrekt informationsöverföring blev på så sätt ett kollektivt ansvar,
och personalen blev mer medvetna om att resultatet inte bara berodde på om information gavs, utan att
förutsättningarna att föra informationen vidare var av lika stor betydelse. Detta tolkades av författaren
som ett tecken på perspektivskifte från individnivå till systemnivå.
”Jag trodde allt hängde på mig…”
Flera i personalgruppen reflekterade över att det som upplevdes som säker och god kommunikation före
implementeringen, inte längre upplevdes som en bra metod efter implementeringen, och kopplade detta
till patientsäkerhet.
”Jag tyckte vi hade det bra som vi hade det, tills jag förstod hur det kunde vara...”
Ur kategorierna användbarhet, processutveckling och perspektivskifte uppkom temat: Orsak och
verkan.

Diskussion och reflektion
Övergripande fynd
I förbättringsarbetet användes ett välbeprövat instrument, kommunikationsverktyget SBAR, i en ny
kontext, äldreomsorg. En förbättring kunde skönjas vad det gäller informationsöverföringen och
upplevelsen av tillgänglig information under projektets gång. Målen sattes högt, men borde inte vara
omöjliga att nå under en längre tids arbete. Förändring tar tid och ett förändringsmotstånd ingår i alla
förändringsprocesser (Ahrenfeldt, 2013). Projektet satte fokus på hur svårt det är med korrekt
informationsöverföring, detta borde vara applicerbart i fler verksamheter.
SBAR-strukturen upplevdes som ett bra verktyg, efter att utbildning och träning hade genomförts.
Personalen upplevde att det var en extra säkerhet att muntlig information kombinerades med skriftlig,
vilket stämmer med liknande studier (Steward & Hand, 2017; Riesenberg, 2010; Blom, Petersson,
Hagell & Westergren, 2015). Projektet gjorde att fokus på informationsöverföringsprocessen lyftes från
individ till system, vilket bidrog till ett grupplärande. Nya förbättringsområden identifierades.
Tolkning av resultatet för förbättringsarbetet
Informationsöverföringsprocessen var tidigare beskriven i ledningssystemet, men bara i generella
ordalag, vilket skapade utrymme för variation till tid, person och plats, något som påverkade
informationens innehåll. Detta innebar att variation adderades omedvetet i verksamhetens processer,
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eftersom alla processer är beroende av informationsgenomströmning (MSB & Riksarkivet 2012). Att
kunna påvisa variation genom olika sorters mätningar var effektfullt på flera sätt; det minskade
motståndet till en förändring och ökade gruppens medvetenhet om variationen. Att kunna visa på
brister, oavsett vilken personal som hade tjänstgjort, gjorde att fokus flyttades från person till metod
och process. I praktiken är det vanligt att överskatta vikten och påverkan av de formellt beskriva
procedurerna, så att det verkliga utförandet av en uppgift inte synliggörs eller ges uppmärksamhet
(Ellström, 2010). Misstolkning av variation sker ofta, och försök görs för att kompensera det, vilket kan
leda till att ytterligare variation adderas (Weick, 2009). Personal, såväl som ledning, kan vara så vana
vid variationen att den accepteras eller inte ges tillräckligt med uppmärksamhet, det gör att riskerna och
kostnaderna som uppstår underskattas (Berwick, 1991).
För att uppnå förståelse i personalgruppen att det inte var ett misslyckande att inte nå upp till 100
procent korrekt överförd information eller följsamhet till SBAR, beskrevs det istället som ett sätt att
kunna utvärdera och mäta processen med den nya rutinen (Ellström, 2001). Ofta visar sig förbättringar
i processmått före de visar sig i resultatmått (Provost & Murray, 2011), vilket kan antas vara applicerbart
i detta förbättringsarbete, då den största förändringen skedde i processmåttet. Mätning av korrekt
överförd information kan sägas utgöra både ett resultatmått och ett processmått. Det var ett resultat av
processen, men ett processmått i det hänseendet att det inte sade någonting om hur informationen
sedan kom till användning eller om patientsäkerheten ökade.
Personalens upplevelse av tillgänglig information visade den största förbättringen under projekttiden,
detta skulle kunna vara ett uttryck för uppskattning av att verksamheten nu uppmärksammade
problemet. Alla processer förutsätter god kommunikation (MSB & Riksarkivet, 2012). Detta innebär inte
bara professionell kommunikation, utan lika mycket kommunikation med äldre och anhöriga. Detta bör
vara ett prioriterat område framöver.
Framöver kommer projektet att fortsätta för att ytterligare försöka förbättra informationsflödet och
upplevelsen av tillgänglig information. Dessutom kommer verksamheten utvärdera vad de äldre tycker
om aktivitetstavlan. Förhoppningsvis kommer en förbättring även kunna ses i Socialstyrelsens årliga
brukarundersökning på frågan: ”Brukar personalen meddela dig i förväg om tillfälliga förändringar?
T.ex. byte av personal, ändringar av olika aktiviteter etc.”, där det under föregående år visade att
endast 33% är nöjda med detta i verksamheten (Socialstyrelsen, 2017b).
Kostnaden för att inte göra något åt nuvarande förutsättningar för effektiv informationsöverföring rör
sig på mikronivå om direkt lidande för patienter och anhöriga vid felbehandling eller fördröjning av
behandling. Det rör sig också om kostnader i form äldres, anhörigas och personalens missnöje med att
inte få information. På mesonivå rör det sig om ökade administrativa kostnader, men också om en sämre
arbetsmiljö och att mycket av verksamhetens resurser går åt till att söka efter information. På makronivå
kan antalet inläggningar och vårdkostnader hos andra vårdgivare öka, vilket ökar den totala kostnaden
för samhället.
Tolkning av resultatet för studien
Personalen uttryckte att det var kombinationen av muntlig och skriftlig rapportering som upplevdes
värdefullt. Om den modifierade SBAR-strukturen i sig var optimal framkom inte. Flera studier indikerar
att effektiv kommunikationsträning bland sjuksköterskor gynnar effektiv överrapportering, god kvalité
på vården och därigenom patientsäkerhet (Athanasakis, 2013). SBAR-verktyget ökar personalens
uppfattning om en välstrukturerad rapporteringsprocess och kan på så sätt öka patientsäkerheten för
att viktiga aspekter inte missas att rapportera. Kombinationen av muntlig och skriftlig kommunikation
upplevs säkrare och mer användbar (Blom, Petersson, Hagell & Westergren, 2015). SBAR-verktyget
gjorde att utrymmet för individuell variation blev mindre, sannolikt minskade detta variationen även i
utförandemomentet.
I intervjuerna före interventionen uttryckte personalen att det var ett personligt ansvar att söka upp
information, temat brister i omgivande miljö och individuellt ansvar framkom. Författaren är av åsikten
att det är svårt att leta efter information som fattas. Medvetenhet om att det saknas information är inte
självklar, inte heller vilken typ av information som i så fall skulle fattas, eller var den kan finnas. I
fokusgruppsintervjuerna i slutet av projektet tolkades ett skifte av fokus från individnivå till systemnivå
in av författaren och temat orsak och verkan framkom. Personalen blev medvetna att det inte bara var
individuell prestation utan också systemrelaterade förhållanden som påverkade förutsättningarna att
överföra information effektivt. Insikten gjorde fler ännu mer frustrerade. Hinder för effektiv
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kommunikation är både individuella och systematiska. Åtgärder måste vara riktade mot flera nivåer, det
krävs mer än att förändra individens sätt att kommunicera, åtgärderna måste även utföras på grupp-,
enhets- och organisationsnivå (Sutcliffe, Lewton, & Rosenthal, 2004).
Trots intåg av digitalisering, blir den information de professionella kan hämta i journalen ofullständig.
Att införa nya datoriserade system, utan att ta hänsyn till fler faktorer är med stor sannolikhet inte
effektivt (Cresswell, Worth, & Sheikh, 2010; Mort, Finch, & May, 2009).
Framgångsfaktorer och fallgropar
Projektets genomförande kändes lite forcerat, både av författaren, projektgruppen och resterande
personalgrupp. Att projektet till en början upplevdes rörigt och flera inte förstod meningen med det,
vittnar om att mer tid bör läggas på en grundläggande introduktion, även före utbildningstillfället. En
framgångsfaktor var att författaren var väl bekant med den allmänna kontexten. Informationen på
Facebook-sidan gav ingen omedelbar respons eller succé, kanske skulle en annan typ av
informationsspridning fungera bättre i denna kontext.
SBAR påverkar strukturen på kommunikationen, men överbygger inte helt de eventuella
språksvårigheter som kan finnas i personalgruppen. Det vill säga att även om själva överföringen av
information är perfekt, så blir den bristfällig när inte sändare och/eller mottagare förstår hela
innebörden (Magnusson, 2014). Detta åtgärdas inte enbart med ett kommunikationsverktyg. En
framgångsfaktor bedömdes dock vara den anpassning av verktyget som gjordes initialt för att
överbrygga språkhinder som annars kunnat försvåra användning i den aktuella kontexten (Batalden &
Davidoff, 2007). Att SBAR är användbart inom äldreomsorg, är nytillkommen kunskap, men ger också
insikt i att kommunikationsverktyget kan vara tvunget att anpassas för att passa kontexten. Kognitiva
och tekniska färdigheter räcker dock inte för att skapa säkerhet, det krävs också en förmåga till effektivt
teamarbete (d’ Agincourt- Canning, Kissoon, Singal & Pitfield, 2011). Om, eller hur, teamarbetet
förbättrades eller påverkades framkom inte studien. I förlängningen är det dock möjligt att den
förbättrade kommunikationen och ökad insikt om varandras förutsättningar påverkar teamsamarbetet
på ett positivt sätt. Ett gemensamt lärande har ägt rum genom att fokus har lyfts från person- till
organisationsnivå.
En svårighet i projektet var att försöka hålla jämna steg vad det gällde att utbilda nya vikarier med de
personalgenomströmningar som kännetecknar stora delar av vården idag, trots att det i projektet
gjordes försök att överbrygga detta genom att kontinuerligt utbilda.
Personalgruppen har lärt sig att identifiera risker vid informationsöverföring i den egna arbetsmiljön.
Att bevisa att patientsäkerheten har blivit bättre på grund av implementering av SBAR är svårt. Endast
ett fåtal studier har indikerat ett tydligt samband mellan bättre informationsöverföring och högre
patientsäkerhet efter införandet av SBAR (Beckett & Kipnis, 2009; Lee, Allen & Daly, 2011; Dunsford,
2009; Blom, Petersson, Hagell & Westergren, 2015; Novac & Fairchild, 2012). Detta kan bero på att
patientsäkerhet består av flera delar, såsom kommunikation, ledningens engagemang, benägenhet att
rapportera händelser, samarbete, hantering av
avvikelser, organisationskultur, och
bemanningssituation (SKL, 2013). Inte heller denna studie kan påvisa ett enkelt samband, men det
vittnar om hur svårt det är att definiera och mäta patientsäkerhet. Dock är en av bidragande faktorerna
till patientsäkerhet en tydlig informationsöverföring, där alla i teamet hörsammas för sina kunskaper
(Vårdhandboken, 2016a).
Begräsningar
Att skapa nya mått i en process, utan att under en längre tid kunna utvärdera nytta, reliabilitet och
validitetet med desamma, innebär en osäkerhet i detta förbättringsarbete. Att mäta information och
kommunikation är svårt och mycket få organisationer gör det idag på ett systematiskt sätt. Det finns
utarbetade teorier om hur mätning av informationsflöde kan göras, men i praktiken måste de sedan
omstruktureras för att passa varje verksamhets kontext (Tribelsky & Sacks, 2010). Inom offentlig sektor
finns ibland en svårighet att precisera och specificera mätningar och mått, då det ofta är en komplext
sammansatt tjänst som levereras. Detta bidrar till att mätningar ofta riktas mot det som är kvantifierbart
(Lindgren, 2014). Eftersom det är svårt att mäta och specificera kvalitén på informationen och
informationsöverföring, blir inte mätningarna säkert av god validitet. För att få en rättvis bild skulle fler
mått behövas över tid (Provost & Murray, 2011).
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Fokusgruppsintervjuerna genomfördes så att omsorgspersonalen intervjuades vid ett tillfälle och
sjuksköterskor och rehabiliteringspersonal intervjuades vid ett annat. Uppdelningen gjordes då dessa
grupper befinner sig på olika organisatoriska nivåer, då den ena gruppen är arbetsledare över den andra.
Detta förhållande antogs kunna påverka de deltagande i en intervjusituation.
Det går att modifiera innehållet i SBAR-strukturen efter den aktuella verksamhetens inriktning. Detta
har i andra sammanhang inneburit att den beskrivande texten under varje ledord ändras, inte själva
ledorden i sig (SKL, 2010). Verksamhetens sätt att modifiera SBAR-verktyget upplevdes framgångsrikt
i detta projekt, men en diskussion skulle kunna föras om det verkligen är SBAR som använts, utan
istället ett liknande verktyg. Om det specifikt var kommunikationsverktyget som förbättrade
informationsöverföringen eller om det var projektets fokus på information och kommunikation som
bidrog är inte självsagt.
För att uppnå hög validitet och reliabilitet i förbättringsarbetet har datatriangulering (olika datakällor)
använts (Fulop, Allen, Clarke, & Black, 2001). Det vill säga, både kvantitativa och kvalitativa mått har
använts i fråga om informationsflöden och processer. Ett slutgiltigt mål kan inte nås med en enskild
handling, situationen måste testas och observeras för att ta reda på hur det ser ut (Norman, 2015). I
studiens kvalitativa metod talas det istället om trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och
överförbarhet. Bedömningen handlar om i vilken grad resultatet representerar en trovärdig tolkning av
data (Lincoln & Guba,1985). I innehållsanalysen handlar det om hur väl data och analysprocessen
adresserar forskningens fokus (Graneheim & Lundman, 2004). I denna studie har det inneburit att
författaren har försökt att vara trogen den metod för innehållsanalys som har valts. Författaren har
försökt att noggrant studera kontexten där studien ägt rum. Efter intervjuerna har författaren
återberättat vad som sagts för personalgruppen, för att se om det har uppfattats korrekt. Författaren är
i arbetsledande ställning, och har själv genomfört intervjuerna och transkriberat dem, detta antas
påverka utfallet och tolkning av dem (Polit & Beck, 2012).
Vid förbättringsarbete är det viktigt att anpassa sig till kontexten (Batalden & Davidoff, 2007) men också
att beskriva genomfört arbete efteråt med tanke på denna aspekt (Davidoff, Dixon-Woods, Leviton, &
Michie, 2015). För att andra verksamheter skall kunna bedöma användbarheten är det viktigt att
beskriva explicit, såväl som implicit fakta (Ellström, 2010). I denna uppsats har därför försök gjorts att
beskriva vilka förhållande som förelåg, vilka människor som fanns med i arbetsgruppen och hur
författaren förhöll sig till projektet och människorna som var involverade i det.
Generaliserbarhet
De studier som finns inom kommunikation i äldreomsorg har ofta ett klientperspektiv, men det saknas
forskning som tar hänsyn till de anställdas perspektiv (Jansson, Karlsson & Nikolaidou, 2014). På detta
sätt bidrar detta arbete till ny kunskap.
Framtida fokus skulle kunna vara att utforska de utmaningar som finns i överrapporteringssituationen.
Detta skulle kunna ske i form av aktionsforskning, där de som ingår i processen inkluderas för att lösa
problemen (Sarvestani, Moattari, Nasrabadi, Momennasab & Yektatalab, 2015). Denna studie kan sägas
bidra till detta. Effektiv kommunikation medför effektiva överlämnanden, god vårdkvalité och bidrar till
patientsäkerhet. Överrapportering mellan arbetsskift är en mångfacetterad aktivitet som kräver djupare
undersökning, ytterligare kunskapsutveckling om överlämnanden är därför önskvärt (Athanasakis,
2013). Även denna uppsats indikerar att det behövs övning för att förbättra kommunikativa färdigheter.
Det finns dock fler aspekter av kommunikation än själva överföringen av information; dålig
kommunikation är inte bara resultatet av dålig överföring eller informationsutbyte.
Kommunikationsbrister är mycket mer komplexa och relaterar till hierarkiska skillnader, motstridiga
roller och eventuella konflikter (Sutcliffe, Lewton & Rosenthal, 2004). Därför skulle ytterligare studier
behövas för att fördjupa kunskapen kring detta.
Genom projektet kan verksamheten direkt påverka hur information delas intern, begränsningen ligger
i att påverka hur extern informationen från andra vårdgivare ser ut. Genom att visa de mätningar som
genomförts inom verksamheten kan en bättre förståelse skapas om vilka risker i patientsäkerheten
nuvarande journalsystem genererar.
Resultatet i studien visar hur implementering av SBAR kan fungera inom äldreomsorg, men detta skulle
behöva utforskas ytterligare. I de avslutande fokusgruppsintervjuerna framkom inte om
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teamsamarbetet hade påverkats av införandet av SBAR, såsom i Steward & Hand (2017), McCaffrey
(2010) och Becket & Kipnis (2009). Därför kan detta varken bekräftas eller dementeras.
Framtidsspaning
McKinsey konstaterar i sin utredning ”Värdet av digital teknik i den svenska vården”, att vårdgivarnas
tolkning av integritetsskyddet getts för stor betydelse, vilket visar sig i bland annat journalstrukturen.
Det innebär att detta har skett på bekostnad av patientsäkerheten (McKinsey, 2016). Den konkreta
effekten visar sig dagligen på mikrosystemnivå. Framtida informationssystem bör utformas för att
anpassas efter de som skall använda dem. De stödjer och hjälper verksamheten att skapa tillgänglig
information, göra bedömningar, underlättar statistik och utvecklar processerna (Lau, Price, Boyd,
Partridge, Bell & Raworth, 2012; Glaser & Overhage, 2013; McKinsey, 2016; Socialdepartementet och
SKL, 2013). Många av dagens svårigheter med digitalisering beror inte på bristfällig teknisk utveckling
utan på okunskap, stuprörstänkande och avsaknad av gemensam styrning, vilket styrks av Statens
Offentliga Utredningar (SOU 2016).
Riktlinjerna i Stockholms stad för hälso- och sjukvård, för särskilda boenden säger: ”Endast legitimerad
personal som är direkt inblandad i vården av den enskilde har rätt att ta del av en journalhandling.
Omvårdnadspersonal har rätt i samråd med sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och
arbetsterapeut ta del av vissa delar av dokumentationen som avser patientens omvårdnad”
(Stockholms stad, 2017). Detta försvårar god och patientsäker vård, men försvårar också ett fungerande
teamarbete, eftersom en del av gruppen undanhålls väsentlig information. När helhetsbilden av den
äldre uteblir, blir det svårare för personalen att identifiera problem, utvärdera insats och effektivitet av
desamma. För att kunna driva en evidensbaserad vård krävs bland annat att dokumentationen i
verksamheten är systematisk, möjlig att sprida till andra och möjlig att jämföra med andra verksamheter
(Oscarsson, 2009).
Denna uppsats indikerar att en utveckling är ofrånkomlig för att öka patientsäkerheten i den gradvis
mer avancerande vård som äldreomsorg idag utgör. Få landsting har någon form av styrande dokument
angående den gemensamma informationsstrukturen på strategisk nivå (Socialstyrelsen, 2016). Detta
borde vara ett prioriterat område framöver.
Slutsats
En förbättring av informationsöverföringen och upplevelsen av tillgänglig information kunde ses, det
var speciellt utmärkande under projektets två sista månader. Mätningar av informationsflödet visade
på svårigheten med att överföra information korrekt. Det var lättare att ändra informationsprocessen
och göra personalen nöjd med tillgänglig information, än att förbättra informationsflödet och de äldres
tillfredsställelse med personalens kunskaper. De äldre önskade i tillägg förenklad medicinsk
information samt information om egenvård och dagliga aktiviteter för att vara nöjda.
Kombinationen av muntlig och skriftlig överrapportering uppfattades som ett gott stöd för minnet av
personalgruppen. Grupplärande skedde genom deltagande observation och praktisk övning. Förenkling
av SBAR gjorde det mer användbart i ett flerspråkigt sammanhang. Synen på
informationsöverföringsprocessen skiftades från ett individuellt perspektiv till ett systemperspektiv,
vilket fick omsorgspersonalen att se sig som en förbisedd grupp inom vården. Den ursprungliga
informationsöverföringsprocessens utformning hade inte uppmärksammats tidigare, men upplevdes
inte som god och säker efter projektets avslut.
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Bilaga I: PDSA-hjul

PDSA
september

1-

Vad
vill
vi
åstadkomma?
–
mål
Relevanta mätningar
för
hur
bra
informationsöverföringen fungerar.
Hur vet vi att en
förändring är en
förbättring? – mått
Pröva
om
de
mätningar vi testar
visar sig användbara,
kan
de
påvisa
förbättrat
informationsflöde?
Vilka förändringar
leder
till
förbättring?- idéer
Om
måttet
är
användbart ska det
indikera om vi är på
rätt väg avseende att
förbättra
informationsöverföringsprocessen.

Plan

Do

Study

Act

Planering
inför
mätning.
Hur
skulle
informationsöverföringsprocessen mätas?
Dessa
mått
saknades helt i
verksamheten
sedan
tidigare.
Endast avvikelser
eller
klagomål
från
personal,
anhöriga
och
äldre var mått på
bristfällig
informationsöverföring.

Externa
tips
inhämtades
i
projektgruppen.
Förslag
om
observationsmätning vid två
rapporteringstillfällen per dag,
för att se om
informationsöverföringen som
skett vid skiftbyte
första gången på
dagen,
upprepades
på
samma
sätt
senare på dagen.

Test med hjälp
av
observationsmall gjordes för
att se om detta
kunde fungera
och visa på hur
informationsöverföringen
från ”mun till
mun”
fungerade.
Observationsmallen innehöll
fält där den
boendes
initialer
samt
vilket
ämnesområden
som rapporten
berörde.

Pilotstudien
av
detta
visade att det
gick
att
observera på
detta
sätt.
Det viktiga
var att se om
den
befintliga
informationen bestod och
fördes
vidare. I de
fall
där
informationen
fördes
vidare
så
blev
det
”godkänt” i
protokollet.
Beslut om att
fortsätta
mäta
på
detta
sätt
togs.
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PDSA
oktober

2-

Vad
vill
vi
åstadkomma?
– mål
Utbildning som är
anpassad
efter
vår kontext.
Hur vet vi att
en förändring
är
en
förbättring? –
mått
Utvärdering hur
personal
upplevde
utbildningen och
efterföljande
träning.
Vilka
förändringar
leder
till
förbättring?idéer
Genom
att
modifiera
och
utforma
uppföljande
utbildnings- och
träningstillfällen
efter det.

Plan

Do

Study

Projektgruppen tittar
på
informationsmaterial
om
SBAR,
förbättringsledare
berättar kort om
tanken med SBAR och
dess historik, för att
undersöka vad de
tyckte om SBARmodellen. De med
utländsk
härkomst
tyckte att ledorden
vad svåra att förstå
innebörden
av
(Situation, Bakgrund,
Aktuell status och
Rekommendation).
En
språkligt,
förenklad
modell
utformas.

Funderingar på
hur utbildningen
om SBAR ska
införas
på
anpassat
sätt.
Filmer
och
material bygger
på
de
”traditionella
orden”.
Beslut
om film som
beskrev SBAR på
engelska, enkel
och tydlig och
berörde
hemsjukvård.
Enighet om att få
en
föreläsare
som
kunde
anpassa
föreläsningen
innehållsmässigt
till det.

4
stycken
individer
ur
personalgruppen
valdes ut och blev
visade
den
omgjorda SBARstrukturen för att
se om de förstod
innebörden.
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Act
Då klartecken
gavs
att
materialet
uppfattades
som förståeligt
och
enkelt
valdes denna
variant
av
SBAR
och
utbildningen
anpassades
därefter.

PDSA 3
november

-

Vad
vill
vi
åstadkomma? –
mål
En
användbar
rutinbeskrivning
avseende
överrapportering
som
används
aktivt
i
verksamheten.
Hur vet vi att en
förändring är
en förbättring?
– mått
Mäta om den nya
rutinen
som
inkluderar SBAR
vid
våra
överrapporteringar används.
Vilka
förändringar
leder
till
förbättring?idéer
Prova fram en ny
rutinbeskrivning
som är lätt att
anamma och är
användarvänlig.

Plan

Do

Study

Act

I
verksamheten
fanns
en
rutinbeskrivning
för informationsöverföring.
Där
beskrivs endast när
den skall ske och
inte hur, detta ger
utrymme
för
tolkning
och
variation.
Utprovning av en
rutinbeskrivning
för att strukturera
upp
vår
information
och
dess överföring.

Det var viktigt
att få förståelse
för
att
informationsflödet inte skulle
hänga
på
individens
förmåga
att
uttrycka
sig
eller
komma
ihåg. Det var
osäkert och den
mänskliga
faktorn
alltid
bidrog
till
variationer.

Tankar kring
SBARstrukturen
dryftades
i
projektgrupp
en. Beslut togs
att vi var
tvungen att
dra
igång
projektet för
att få testa en
ny rutin i
praktiken, det
var svårt att
göra detta i
teorin.

Utarbetande av en
ny
rutin
för
informationsöverföring
i
projektgruppen.
Svårighet med att på
förhand veta om den
tänkta rutinen skulle
fungera i praktiken.
Medvetenhet om att
tänkt rutin kanske
skulle
förändras
efter projektets gång
när den testat i
praktiken.
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Plan

PDSA
4En
december
Vad
vill
vi
åstadkomma? –
mål
Ett enklare sätt att
bedöma om SBAR
används
vid
överrapportering
eller inte.
Hur vet vi att en
förändring
är
en förbättring?
– mått
Om arbetsgruppen
får
ett
standardiserat sätt
att mäta.
Vilka
förändringar
leder
till
förbättring?idéer
Pröva oss fram till
en
ny
bedömningsmall
som är lätt att följa
och anamma.

observationsmall
hade tagits fram
för att personalen
skulle bedöma om
SBAR användes
vid
överrapportering
eller inte, gruppen
tyckte ändå det
var
svårt
att
säkert
veta
eftersom de kände
att det många
gånger blev en
tolkningsfråga.

Do

Study

Act

Tillsammans
dryftade
gruppen hur
avgörande
skulle kunna
ske på ett
enklare sätt.

Test utfördes där
givaren
av
informationen vid
överrapportering
nämnde ledorden
VAD-HURVARFÖR före den
resterande
informationen
som följde.

Detta förtydligande
upplevdes förenkla
bedömningen och
denna specifikation
skrevs till som
förklarande text i
observatörsmallen.
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PDSA
januari

5-

Vad
vill
vi
åstadkomma? –
mål
Att de äldre är mer
nöjda
med
den
tillgängliga
informationen inom
verksamheten
Hur vet vi att en
förändring är en
förbättring?
–
mått
Sammanställning av
resultatet
från
miniintervjuerna
med
tre
boende/månad.
Vilka
förändringar
leder
till
förbättring?idéer
Om vi prövar att
utforma
och
genomföra någon av
de
förbättringsförslag vi
har fått in.

Plan

Do

Study

Act

I januari blev det
tydligt
att
implementering
av SBAR inte
hade gett så bra
genomslag vad
det gällde de
äldres
uppfattning om
personalens
kunskaper.
Kunde
någon
ytterligare
förbättring
av
informationen i
verksamheten
ske?

En
sammanställning
av
de
kompletterade
miniintervjuer
som skett med de
äldre gjordes av
projektgruppen
för att se om
någon annan idé
avseende
informationen i
verksamheten
direkt
var
genomförbar.
Önskemål om en
tydligare struktur
för de aktiviteter
som erbjuds fanns
som önskemål.

En
befintlig
tavla
på
avdelningen
utformades till
aktivitetstavla
för att de äldre,
anhöriga och
personal
lättare skulle
kunna få en
överblick
av
veckans
aktiviteter.
Denna
tavla
utformades
efter
den
modifierade
SBARstrukturen.

Tavlan
upplevdes svår
att läsa och tyda
av flera boende
och
även
anhöriga.
Därför
kompletterades
även de skrivna
orden
med
bilder
och
symboler
då
flera led av
synsvårigheter
och/eller
kognitiv svikt.
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Bilaga II: Observatörsmall informationsöverföring
EX.

DATUM:

Boendes
initialer:
I.B.
Vad
har
hänt?

Morgonrapport

Kvällsrapport

Överensstämmelse

Fallit under natten

Fallit under natten

Varför?

JA
X
X
X
NEJ

JA
Rapportör vet inte.
Yrsel
NEJ

Hur
ska
göra?

JA
vi Observation av boende de Inget nämnt.
närmaste två dygnen vad det
gäller ev. smärta eller yrsel.

SBAR
använt
(ledord
VAD,
VARFÖR,
HUR
nämns)

JA

NEJ

JA
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NEJ

NEJ

Bilaga III: Enkät
Enkät boende
Var vänlig ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst för nedanstående påstående

”All personal har kunskap om vilken vård och tillsyn jag behöver”

1

2

3

4

5

6

Instämmer inte alls

Instämmer helt

Enkät anhörig
Var vänlig ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst för nedanstående påstående

”All personal kan ge mig den information jag efterfrågar om min anhörigs
tillstånd”

1

2

3

4

5

Instämmer inte alls

6
Instämmer helt

Enkät personal
Var vänlig ringa in det alternativ du tycker stämmer bäst för nedanstående påstående

”Jag har den information jag behöver för att utföra god vård och tillsyn hos de
boende”

1

2

3

4

Instämmer inte alls

5

6
Instämmer helt
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Bilaga IV: Intervjufrågor
Miniintervju boende (under projektets gång)
Vilken information behöver du för att du ska uppleva en meningsfull vardag?
Intervjuguide personal (före projektstart)
Öppen inledande fråga: Ämnet vi skall prata om idag är kommunikation och
informationsöverföring inom äldreomsorgen. Vilka tankar väcks hos er när ni hör
detta ämne?
Beskriv er nuvarande informationsprocess i verksamheten.
Hur får ni information om hur de boende mår och vad ni behöver vara
uppmärksamma på?
Vilka är svårigheterna med informationsöverföringen idag?
Kan ni beskriva hur en målbild skulle se ut för er avseende kommunikation och
informationsöverföring?
Om vi talar om kommunikationen och patientsäkerhet, vad har ni för tankar kring
det?
Ibland kan det uppkomma språkliga missförstånd vid informationsöverföring, hur
ser era upplevelser av detta ut?
Hur upplever ni teamsamarbetet idag?
Intervjufrågor personal (vid projektavslut)
Beskriv er nuvarande informationsprocess på avdelningen i jämförelse med hur det
såg ut före projektets start.
Berätta om era upplevelser av att använda SBAR-verktyget.
Vad har fungerat bra och i SBAR-projektet?
Vad har fungerat mindre bra i SBAR-projektet?
Om vi talar om SBAR och patientsäkerhet, vad har ni för tankar kring det?
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Bilaga V: Riskanalys
Riskanalys av implementering av kommunikationsverktyget SBAR inom äldreomsorg
(Edberg, 2017).
Risk

Sannolikhet
(1-5)

Konsekvens
(1-5)

Riskvärde
SxK

Åtgärd

Vem

Stor
personalomsättning

3

4

12

Projektgrupp+
ledning

Låg
följsamhet
till
nya
rutiner
samt
mätning
Svårt att få
in
enkätsvar
Ledningen
byts ut

3

5

15

Göra information om projektet som
direkt kan delas ut till nyanställda.
Chefer informerar vid nyanställning av
personal/timvikarier om projektet.
Utse ställföreträdare.
Sprida syfte, mål, planering, PDSAhjul, stötta, uppmuntra ta reda på fakta,
skapa tillgänglighet

3

5

15

Sprida syfte, mål, planering PDSA-hjul,
stötta, uppmuntra ta reda på fakta

Projektgrupp

1

5

5

Projektets
resurser
dras in

1

5

5

Förankra idé med ny ledning, be chefer
att prata med efterträdare. Göra
reservplan.
Upprätta avtal mellan projektledare
och lokal ledning

Förvaltning
+projektledare
Projektledare
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Projektgrupp

Bilaga VI: Kommunikationsplan
Kommunikationsplan för projektet, som upprättades i samband med projektplanering
(Edberg, 2017).
Vem?
Personal
/Vikarier

Varför?
Deltar
aktivt,
motivera,
specificera

Vad?
HurVarförNärMätningTidsplan
Äldre/
Deltar
Huranhöriga aktivt,
Varförmotivera,
Närspecificera
Tidsplan
Lokal
Deltar
Ramarledning
aktivt,
Hurmotivera,
Varförspecificera
NärMätningTidsplan
Lokal
Deltar
Ramarprojektaktivt,
Hurgrupp
motivera
VarförNärMätningTidsplan
Förvaltni Goodwill,
Ramarng,
förankra,
HurKvalitets- känsla
av Varförgrupp,
delaktighet
NärMAS
MätningTidsplan
Andra
Goodwill,
Hurverksam väcka
Varförheter
intresse
NärMätningTidsplan

Hur?
Facebooksida, infofilmer, mail

När?
Ansvarig?
Tidig höst- Lokal ledning,
17 och
projektgrupp
sedan
veckovis

Anhörigträffar,
infoblad, mail

Tidig höst- Lokal ledning,
17 och
projektgrupp
sedan
månadsvis
Tidig höst- Projektledare
17 och
sedan
månadsvis

Mail,
personliga
möten,
nätbaserad
projektgrupps
info
Mail,
personliga
möten,
nätbaserad
projektgrupps
info
Mail,
personliga
möten,
föredrag
Mail,
personliga
möten,
föredrag
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Tidig höst - Projektledare
17 och
sedan
veckovis
Tidig höst
- 17 och
sedan
månadsvis

Lokal ledning,
projektledare

Tidig höst- Lokal ledning,
17 och
projektledare
sedan vid
projektets
avslut

Bilaga VII: Intressentanalys
Intressentanalys för projektet, som upprättades i samband med projektplanering
(Edberg, 2017).
Intressent

Vinner/förlorar
arbetet

på

förbättrings- Inflytande över
förbättringsarbetet
Personal
Lär sig projektledning
Stort
Lär om framgångsfaktorer/fallgropar
Ger mindre variation/mer teamkänsla/aktiv
medverkan i beslut
Patienter/
Ger mindre variation/mer teamkänsla/aktiv Stort
anhöriga
medverkan i beslut
Lokal ledning Lär sig projektledning, lär sig mer om sin Stort
personal
Lär om framgångsfaktorer/fallgropar
Förvaltning
Lär om framgångsfaktorer/fallgropar.
Liten
Kvalitetsgrupp
Andra
Lär om framgångsfaktorer/fallgropar
Ingen
verksamheter
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