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Sammanfattning 
 

Hälso-och sjukvården i Sverige ställs inför stora demografiska och ekonomiska utmaningar, där 

vi har allt fler äldre med komplexa sjukdomar som vårdas i hemmet. Samverkande sjukvård har 

startats för att kunna bemöta det ökande behovet av sjukvård. Genom samverkan ska invånarens 

behov av god hälso- och sjukvård tillgodoses, sjukvårdsresurserna som finns i invånarens när-

område ska samordnas så att invånaren får rätt vård på rätt plats. Förbättringen skedde inom 

delprojektet som kallades för 1177-uppdrag. Avsaknad av säker informationsöverföring mellan 

vårdgivarna ledde till att hembesök av sjuksköterskor minskade. Informationsöverföringen och 

kommunikationen utgick ifrån att vårdgivarna faxade mellan varandras enheter.   

 

Syftet med förbättringsarbetet var att invånarna som hade ett plötsligt uppkommen vårdbehov 

och svårigheter att ta sig till en vårdinrättning skulle erbjudas bedömning i hemmet och därefter 

adekvat åtgärd på rätt vårdnivå via 1177-uppdrag som utfördes av sjuksköterskor i kommuner 

samt ambulanser. Målet med förbättringsarbetet var att den nya informationsöverföringen per 

telefon skulle ske med hjälp av SBAR-blanketten och leda till att fler patienter kunde få be-

dömning via 1177-uppdrag. 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som var betydelsefulla i införandet och an-

vändandet av SBAR-blanketten som en del av utvecklingsarbetet kring samverkande sjukvårds 

delprojekt 1177-uppdrag. 

 

Förbättringsarbete har utförts med Nolans modell och Demings PDSA samt beskrivning av 

microsystemet via 5P. Mätningar gjordes på antal 1177-uppdrag för att se om förändringen blev 

förbättring. Studie bygger på kvantitativ och kvalitativ datainsamling. Intervjuerna analysera-

des genom kvalitativ innehållsanalys. 

 

Förbättringsarbetet visade att SBAR-blanketten fungerade för informationsöverföringen istället 

för faxrutiner vilket ledde till att uppdragen ökade. Det kvarstår dock arbete med att följa upp 

och se till att förbättringen blir hållbar. Betydelsefulla faktorer vid införandet och användandet 

var att informationen skulle standardiseras, att syftet med användning av SBAR skulle tydlig-

göras och det skulle vara praktiskt att använda.   

 

 

 

Nyckelord: Informationsöverföring, kommunikation, SBAR, samverkan, förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Summary 
 

Lessons learned from SBAR tool’s introduction. An improvement of collaborative care? 

 

Health services in Sweden face major demographic and economic challenges, where we have 

an increasing number of older people with complex diseases cared for at home. The project 

called “Collaborative care” has been started in order to meet the growing need for health care. 

Through collaboration residents’ need for good quality health care should be met, health care 

resources available in the residents’ neighbouring area should be coordinated so that inhabitants 

receive the right care in the right place. The improvement work was performed in the sub-

project called the 1177 mission. Lack of secure information between healthcare providers led 

to that home visits by nurses decreased. The transfer of information and communication as-

sumed that healthcare providers faxed between organisational units. 

 

The purpose of the improvement work was that residents who had a sudden need of care and 

difficulty to get to a medical facility would be offered the assessment at home, and thereafter 

receive the right level of care through the 1177 mission, which was carried out by nurses in 

municipalities and ambulances. The goal of the improvement work was that the new infor-

mation transfer via phone would be supported by an SBAR-form and lead to that more patients 

could get the assessment through 1177 mission. 

 

The aim of the study was to investigate which factors are important in the introduction and use 

of SBAR form. This as part of the development work on collaborative healthcare subprojects 

1177 mission. 

 

The improvement work was based on Nolan’s model, the Deming PDSA, and the description 

of the micro system via 5P. Measurements were performed on number 1177 mission to see if 

the change in work routine really resulted in an improvement. The study was based on quanti-

tative and qualitative data collections. A web questionnaire was used for the quantitative part 

and focus group interviews and individual interviews with leaders. The interviews were ana-

lysed by qualitative content analysis. 

 

The improvement work resulted in that SBAR-forms worked for the information transfer in-

stead of the previous fax routine which led to increased 1177 missions. There remains work to 

follow up and ensure that this improvement will be sustainable. Important factors in the intro-

duction and use of SBAR was that the information should be standardized, that the purpose of 

the use of SBAR would be clarified and that it would be practical to use. 

 

Keywords: Information transfer, communication, SBAR, collaborative, improvement. 
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Inledning 

Kapitlet beskriver bakgrunden till förbättringsarbetets införande av ett nytt arbetssätt för in-

formationsöverföring istället för fax. I bakgrunden ges inblick i forskningskontexten, förändrad 

demografi, hälso- och sjukvårdens organisering och kommunikationens betydelse. 

Bakgrund  

En åldrande befolkning som lever längre innebär inte nödvändigtvis att de är friskare. De le-

ver längre med kroniska sjukdomar och den utvecklingen ses både internationellt och nation-

ellt. Detta medför ett behov av samordning av sjukvården som blir allt mer komplext (1-3). På 

många håll pågår utveckling kring integrering av sjukvården för att möta det ökande behovet 

av hälso- och sjukvården. Gemensamt för dessa var att integrering skedde mellan primär och 

specialistvården för att invånarna skulle få bättre och snabbare tillgänglighet till sjukvården. 

Utvecklingen baserades på att vårdservicen fanns tillgängliga även när sjukvårdsinrättningar 

hade stängt (1, 4, 5). 

 

Hälso-och sjukvården i Sverige ställs också inför stora demografiska och ekonomiska utma-

ningar, där allt fler äldre med komplexa sjukdomar vårdas i hemmet. Sverige är ett av de länder 

i världen där befolkningen har högst medellivslängd, idag har vi 1,5 miljoner människor som 

är 65 år och äldre. Hälften av dessa kommer att behöva flytta till något särskild boende och 90-

95% kommer att behöva kommunala insatser (6). Sverige har världsledande standard inom 

hälso-och sjukvård. Målet för hälso- och sjukvården definieras i 2§ i hälso-och sjukvårdslagen 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska enligt lagen bland 

annat vara av god kvalitet, lätt tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och främja goda kontakter mellan personal och patienter (7). 

 

Sjukhusen i Sverige har under det sista decenniet genomgått centraliseringar av olika slag där 

specialistvård styrs allt mer till stora regionsjukhus, vilket har lett till större krav på att organi-

sera sjukvården i patientens närområde. Socialstyrelsen har definierat att vården ska ske på lika 

villkor till alla oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbild-

ning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning. Hälsan är inte jäm-

likt fördelad. Då bör en sjukvård som strävar efter att uppnå en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen prioritera de som har störst behov, och som dessutom bör vara 

hälsoinriktad och hälsofrämjande (8).  

 

Närsjukvården eller närvården som begrepp började nämnas i olika sammanhang i början på 

2000-talet i och med centraliseringen, men det saknas nationell definition av vad som menas 

med närsjukvård. Beställarnätverket för landsting i hela Sverige har definierat närsjukvårdens 

uppgift som att erbjuda insatser för sjukvårdsbehov som är vanligt förekommande i befolk-

ningen, ofta återkommande för individen och samhällsekonomiskt rimligt att bedriva lokalt. 

Landstingen i Sverige har gjort egna tolkningar av Närsjukvårds begrepp, vad det omfattar och 

vilka organisationer ingår (9). Vårdsamverkan Fyrbodal formulerar så här på sin hemsida: 

”Närsjukvård (NSV) är ett samlande begrepp för den vård som är "nära" patienten/vårdtaga-

ren, det vill säga primärvård, viss sjukhusvård och den kommunala vården. Närsjukvård om-

fattar såväl förebyggande insatser, utredning, behandling, omvårdnad som rehabilitering/ha-

bilitering. De övergripande målen för närsjukvårdsarbetet är trygghet, tillgänglighet, kontinu-

itet för vårdtagaren och resurshushållning med bibehållen eller förbättrad vårdkvalitet” (10). 

Närsjukvård är ett begrepp som används när olika vårdgivare samverkar med varandra kring 

vården runt patienten. Närsjukvården skall inte förväxlas med hemsjukvård. Hemsjukvård de-
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finieras i Socialstyrelsens termbank som ”hälso- och sjukvård” när den ges i hemmet. Hem-

sjukvård beskriver en vårdnivå som omfattar hemsjukvård i både ordinärt och särskilt boende 

med landsting eller kommun som ansvarig vårdgivare (11). För hemsjukvården i forsknings-

miljön ligger vårdgivaransvar under kommunerna. I denna uppsats används hädanefter begrep-

pet hemsjukvård och sjuksköterska i kommunen för att beskriva vårdnivå och yrkeskategori.  

Kommunikation i vården 

Hälso- och sjukvården är ett komplext vårdsystem d v s aktörer som inte kan uppfylla alla mål 

utan att samarbeta med varandra. Relationerna mellan personer som arbetar i hälso- och sjuk-

vården på alla nivåer skapar system och strukturer där ömsesidigt beroende mellan enheter och 

delar är ett faktum. Behovet av tät kommunikation mellan olika vårdenheter kan reduceras ge-

nom överenskommelse om särskilda administrativa aktiviteter och standardiserings-riktlinjer 

(12, 13). Sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården över vårdgivargränser måste dela med sig 

sin kunskap, kompetens och erfarenhet med andra sjuksköterskor för att kunna lösa patientens 

problem, identifiera medicinska diagnoser och behandlingar samt utföra adekvata åtgärder. Ge-

mensamt mål för alla dessa aktiviteter är att det skall vara till nytta för patienten (14).   

 

Inom hälso- och sjukvården är den vanligaste orsak till vårdskador bristande kommunikation 

och informationsöverföring mellan enheter. Inom hälso-och sjukvården kommunicerar perso-

nal genom flera verktyg, telefon, fax, mail, post. Genom dessa verktyg överförs patientens in-

formation vilket styrs genom personuppgiftslagen och datalagen (15). Join Commision of Acre-

ditation of Healthcare Organization kom ut med en rapport 2004 där 2455 tillbud och negativa 

händelser analyserades som ledde till vårdskada där brist i kommunikationen stod för 70 % av 

alla vårdskador (16). 

 

”Handoff” kommunikation beskrivs som en process för att överföra komplett och korrekt pati-

entspecifik information och ansvar från en vårdgivare till en annan. Informationen kan omfatta 

patientens tillstånd, vård, behandling och förväntade förändringar, samt tjänster som levereras 

till patienten som diagnostiska test, kost, näringsstöd, själavård och social service (13, 17). Be-

greppet handoff-kommunikation översätts av författaren av denna studie till muntlig kommu-

nikation.  

 

I muntlig kommunikation är det viktigt att skapa en gemensam uppfattning kring patientens 

tillstånd. Utan en bra kommunikationsmodell, förloras den gemensamma uppfattningen om pa-

tienten vilket har lett till patientskada. Erfarenhet i sjukvård har lärt oss att det finns många 

möjligheter att förbättra utbyte av information under muntlig kommunikation. Många hinder 

kan potentiellt bidra till kommunikationssvårigheter mellan kliniker. Brist på struktur och stan-

dardisering för kommunikation, osäkerhet om vem som ansvarar för patientens vård och hie-

rarki är alla bidragande faktorer. Skillnader i kommunikationsstilar mellan sjuksköterskor och 

läkare är också en stor bidragande faktor. På grund av varierade träningsmetoder och utbildning, 

tenderar sjuksköterskor att vara mycket beskrivande och detaljerad i sin kommunikation, medan 

läkare tenderar att använda korta uttalanden sammanfattar framträdande patientinformation. 

Variationer i kommunikationsstil kan orsaka frustration (18). 

 

SBAR-verktyget  

SBAR är en förkortning som står för Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation och 

skall fungera som ett kommunikationsverktyg som ger struktur åt dialogen. Personalen rappor-

terar patientenstillstånd enligt ovannämnda rubriker.  En förutsättning för säker vård är att vi 
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kan kommunicera på ett säkert sätt, SBAR skapar förutsättningar för ett sakligt och korrekt 

informationsutbyte. SBAR kan användas både för muntlig och skriftlig kommunikation (13, 15, 

19). Ursprungligen har verktyget utvecklats av den amerikanska marinen och använts inom s.k. 

högriskverksamheter som NASA, flyget, kärnkraftsindustrin. För första gången anpassades den 

till hälso- och sjukvården av patientsäkerhetsansvarigläkare Michale Leonard och hans kollegor 

på Kaiser Permanente, som är den största icke-vinstdrivande vårdorganisation i USA. Deras 

erfarenhet av att hantera kommunikation inom komplexa vårdorganisationer var att använda sig 

av ett enkelt verktyg i kommunikationen mellan vårdgivarna och ett sådant verktyg var SBAR 

(20).  SBAR per telefon användes mellan sjuksköterskor och läkare i USA vid ordination av 

läkemedel där studien visade att patienternas doser förbättrades genom att sjuksköterskor i kom-

munen fick snabbare ordination per telefon (21).   

 

I Sverige rekommenderas SBAR av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, för användning 

vid överrapportering av patienter, där det finns färdiga fickkort att beställa och utbildnings-

material (22). Ett sätt att underlätta kommunikationen var att använda sig av SBAR som ger 

förutsättningar för att kunna kommunicera på ett strukturerat sätt. Användning av SBAR-

verktyget har förbättrat patientsäkerheten genom en tydlig och noggrann patientinformation 

som överförs mellan vårdgivarna. Avvikelser på grund av ofullständig informationsöverföring 

har minskat efter användning av SBAR eftersom viktig information överförs på ett strukturerat 

sätt (18, 23). SBAR främjar de sex målen för kommunikationen fastställda av Medicinska in-

stitutet i USA som skall tillhandahålla säker, god, effektiv, rättvis, snabb och patientcentrerad 

kommunikation (18). 

 

Inom hälso- och sjukvården pågår ständigt utbyte av patientinformationen mellan olika profess-

ioner och vårdorganisationer. I tvärprofessionella team som samarbetar och kommunicerar med 

SBAR-verktyget förbättras inte bara kommunikationen utan även relationen mellan vårdperso-

nalen vilket är kärnan i att erbjuda god och patientsäker vård (15, 16). 

Det lokala problemet 

Förbättringsarbetet genomförs i Fyrbodal som består av femton kommuner där sju kommuner 

har anslutit sig till samverkande sjukvård och det pågår processer att resterande åtta skall ansluta 

sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Geografiskt område Fyrbodal där förbättringsarbete skedde. 
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Samverkande sjukvård 

Samverkande sjukvård är en del i utvecklingen av närsjukvården i Fyrbodal där samverkan skall 

ske horisontellt genom olika vårdgivarna, se figur 2. I slutrapport ”Utvecklingsprojekt Ström-

stads sjukhus” var ett av uppdragen att i ett samverkansprojekt, mellan vårdhuvudmän i norra 

Bohuslän, arbeta fram förslag till samverkande omhändertagande på jourtid inom Strömstads 

och Tanums kommun. Uppdrag gavs mars 2009 av styrgrupp, bestående av förvaltningschefer 

inom NU-sjukvården, Hälso- och sjukvårdskansliet Uddevalla, Primärvården Fyrbodal, Ström-

stads och Tanums kommun, till projektgrupp (bestående av representanter från samtliga huvud-

man) att ta fram förslag till samverkansformer.   

 

Projektgruppen arbetade fram samverkansformer och ett pilotprojekt startade i Strömstad och 

Tanum 2009. Samverkande sjukvård har gått från ett pilotprojekt 2009 i Strömstad och Tanum 

till ett etablerat begrepp. Det som många gånger framhålls som utmärkande för projektet är att 

det är ett verksamhetsnära utvecklingsarbete där avståndet mellan grundtanke och handling är 

litet. Fokus är på invånarna, att ta tillvara de samlade vårdresurserna på bästa sätt och att ge 

invånare vård på rätt nivå och i närmsta möjliga närområde. Målgrupp är invånare som har 

svårigheter att ta sig till sjukvårdsinrättning. Hemsjukvård utför uppdrag på invånare från årton 

år medan sjuksköterskor i ambulansverksamheter utför uppdrag på alla åldrar. Det utvidgade 

samarbetet mellan de olika vårdgivarna ger möjlighet att ge och ta emot hjälp från varandra 

samtidigt som det skapar förutsättningar för nytänkande och utveckling av framtidens vård-

strukturer (24). 

 

Syftet med samverkande sjukvård är att tillgodose invånarens behov av god hälso- och sjuk-

vård, samordna sjukvårdsresurserna som finns i invånarens närområde så att invånaren får: 

 

 Rätt vård på rätt plats 

 Använda de samlade sjukvårdsresurserna för invånarnas bästa 

 Skapa en arena för utveckling och förbättring av samverkan 

 

 
Figur 2. Samarbetet mellan vårdgivarna som medverkar i samverkande sjukvård. 

 

Samverkansformer som arbetsgruppen kom överens om inom ramen för utvecklingsarbetet för 

Samverkande sjukvård var: 

 

Ambulans Hemsjukvård Primärvård SOS Alarm Vårdguiden MÄVA

Tillsammans gör vi skillnad 



 

7 

 

 1177-uppdrag, sjuksköterska på 1177-Vårdguiden kan kontakta sjuksköterska inom 

hemsjukvården eller sjuksköterska i ambulansen för bedömning/behandlingsuppdrag på 

sjuksköterskenivå i patientens hem.  

 Assistans-uppdrag, sjuksköterskor inom de olika vårdorganisationerna kan be 

varandra om hjälp till exempel vid arbetsanhopning, med bedömningar eller lyfthjälp.  

 IVPA-uppdrag, I Väntan På Ambulans, om ambulansen har lång framkörningstid kan 

operatör på SOS Alarm kontakta sjuksköterska i kommunala hemsjukvården på sär-

skilda kriterier som åker till patienten och vidtar adekvata åtgärder. 

 MÄVA-uppdrag, (Medicinskt Äldre Vård Avdelning) MÄVA-patienter är patienter 

äldre än 75 år med ett flertal kroniska medicinska diagnoser som ofta är i behov av 

sjukhusvård. Dessa patienter kan efter kontakt med MÄVA läggas in direkt på avdel-

ningen utan att behöva passera akut. Genom Samverkande sjukvård kan även patienter 

som inte är MÄVA-patienter läggas in direkt om sjuksköterska i ambulans eller primär-

vårdsläkare tillsammans med MÄVA gör bedömningen att patienten uppfyller kriteri-

erna för MÄVA-patienter. 

 

Samverkande sjukvård har utvärderats genom NU-akademin våren 2013 där syftet med stu-

dien var att kvantitativt och kvalitativt beskriva erfarenheter av samverkande sjukvård. Högs-

kolan Väst har kommit ut med rapporten Gränshinder där den kvantitativa delen syftade till 

att beskriva omfattning, innehåll och fördelning mellan aktörer av samverkansuppdragen i 

Strömstad/Tanum samt utifrån denna beskrivning gjordes en grundläggande analys av sam-

verkansprojektets utvecklingsmöjligheter. Den kvalitativa delen syftade till att belysa erfaren-

heter från vårdpersonal som då var i implementeringsfasen av samverkande sjukvård och 

vårdpersonal med erfarenhet av sådan samverkan. Dessa beskrivs under följande teman ut-

veckla och upprätthålla vårdkvalitet, ett utökat kompetensområde, samarbete för god och sä-

ker vård, organisation och ledarskap för god och säker vård (25). 

 

Samverkande sjukvård har kontinuerliga möten med ledarna från vårdgivarna som ingår i sam-

verkande sjukvård. Under våren 2014 utvecklades även samverkanscoacher som utgörs av sjuk-

sköterskor från 1177-Vårdguiden (Göteborg, Alingsås, Uddevalla och Skövde), kommunal 

hemsjukvård och ambulansområden.  

 

Förbättringsarbetet avsåg en av dessa samverkansformer som benämns 1177-uppdraget vilket 

innebar att invånare ringde till 1177-Vårdguiden där sjuksköterskan hade svårt att bedöma 

denne via telefon av olika anledningar. Sjuksköterska hade till sitt förfogande hjälp från sjuk-

sköterska i hemsjukvården eller sjuksköterska i ambulansen som kunde utföra säkrare bedöm-

ning i hemmet.  
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Figur 3. Processen vid 1177-uppdraget. 

 

När Samverkande sjukvård startade 2009 var det enbart 1177-Vårdguiden Uddevalla som be-

svarade alla samtal från de femton kommunerna inom Fyrbodal. I brist på gemensamt journal-

system togs 1177-blanketten fram där 1177-Vårdguiden Uddevalla skulle faxa ut uppdragen till 

sjuksköterskor i hemsjukvård, medan sjuksköterskor i ambulanserna i området skulle ta upp-

dragen via telefon. På den blanketten stod patientens namn, adress, telefon och symtom. När 

sjuksköterskan på 1177-Vårdguiden försäkrat sig om att sjuksköterskan i hemsjukvården kunde 

åka på uppdrag via föregående telefonsamtal faxade Vårdguiden 1177-blanektten underlaget 

till hemsjukvården.  Faxandet var en inarbetad rutin bland sjuksköterskor inom 1177-Vårdgui-

den Uddevalla och hemsjukvården.  

 

2013 genomgick 1177-Vårdguiden en stor omorganisering vilket innebar att alla fyra områden 

i Västra Götalands region (VG-region) skulle besvara varandras samtal i syfte att förbättra 

Vårdguidens tillgänglighet för invånarna i VG-regionen. Dessa fyra områden var: Göteborg, 

Uddevalla, Alingsås och Skövde. Detta innebar att dessa nya områden skulle lära sig att för-

medla uppdrag på samma sätt som Uddevalla gjorde. Göteborg som inte var van vid faxandet 

anmälde detta arbetssätt till Socialstyrelsen som kom med beslut om att vid informationsöver-

föring skulle säkra faxrutiner användas. I bristen på nationella riktlinjer för vad som är säkra 

faxrutiner fick organisationerna själva komma fram till rutiner. Detta ledde till att kommunerna 

och 1177-Vårdguiden kom fram till olika riktlinjer.  

 

De nya riktlinjerna var att när sjuksköterska på 1177-Vårdguiden ringde ut till sjuksköterskan i 

kommunen så skall hen stå vid faxmaskinen när den skickas iväg. Det kunde innebära att sjuk-

sköterskan i hemsjukvården inte alltid stod vid faxmaskinen utan kunde befinna sig någon an-

nanstans och var tvungen att ringa tillbaka till 1177-Vårdguiden för att ta emot faxet och sedan 

åka ut på uppdrag. Detta arbetssätt upplevdes ta mycket tid från sjuksköterska på 1177-Vård-

guiden där en uppdragsförmedling enligt säkra faxrutiner kunde ta från 20 till 40 min. Uppdra-

gen minskade i antalet i vissa kommuner medan det var oförändrat på ambulanssidan där sjuk-

sköterskor tog uppdragen via telefon utan något skriftligt faxunderlag. 

 

Samverkande sjukvård förde diskussionerna med 1177-Vårdguiden, berörda kommuner och 

patientsäkerhetsenheten i Göteborg om att hitta en lösning på informationsöverföringen. Re-

presentant för MAS:ar (Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska) i kommuner var av den bestämda 
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uppfattningen att sjuksköterskor behövde skriftligt underlag innan de kunde åka på uppdrag. 

Samverkande sjukvård kom med förslaget kring att införa muntlig rapportering med hjälp av 

SBAR via telefon istället för säkra faxrutiner och arbetsprocessen har sett ut enligt följande: 

 

Tänkt förbättring 

Anledningen till att förbättringsarbete initierades var att överlämnande av 1177-uppdrag hota-

des av metoden ”säkra faxrutiner” som tog för mycket tid i anspråk för att överföra uppdrag 

effektivt. Vissa kommuner krävde skriftligt underlag via fax innan sjuksköterskor kunde åka på 

uppdrag vilket hindrade utveckling av 1177-uppdrag. Förbättringsarbetet avsåg att införa ett 

nytt arbetssätt vid 1177-uppdragsförmedling via SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt och Re-

kommendation) per telefon istället för säkra faxrutiner.  

Syfte 

Det övergripande syftet med förbättringsarbetet var att invånarna i Fyrbodal som hade ett plöts-

ligt uppkommen vårdbehov och svårigheter att ta sig till en vårdinrättning skulle erbjudas be-

dömning i hemmet och därefter adekvat åtgärd på rätt vårdnivå via 1177-uppdrag som utfördes 

av sjuksköterskor i hemsjukvården och ambulanser.  

 

Målet med förbättringsarbetet var att den nya informationsöverföringen per telefon skulle ske 

via SBAR-blanketten och leda till att fler patienter skulle få bedömning via 1177-uppdrag. 

 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som var betydelsefulla i införandet och an-

vändandet av SBAR-verktyget. Detta som en del av utvecklingsarbetet kring samverkande sjuk-

vårds delprojekt 1177-uppdrag. 

Forskningsfråga 

Vilka faktorer upplevs betydelsefulla av personalen vid införandet och användandet av SBAR-

verktyget? 

Metod 

Här redovisas forskningsmiljö, metoderna för förbättringsarbetet och studien av förbättringsar-

betet samt etiska överväganden. 

Forskningsmiljö 

Forskningsmiljön bestod av flera arbetsplatser som sträckte sig över flera vårdorganisationer 

och huvudmän:  

 1177-Vårdguiden som finns i Göteborg, Uddevalla, Alingsås och Skövde, där det arbe-

tar ungefär 300 sjuksköterskor. 

 Kommunal hälso- och sjukvård i samverkande sjukvård är Strömstad, Tanum, Munke-

dal, Sotenäs, Åmål, Mellerud och Lilla Edet ungefär 200 sjuksköterskor 

 Ambulansverksamhet Strömstad, Tanum, Sotenäs, Mellerud, Åmål, Bengtsfors, Färge-

landa, Ed, Lysekil, Orust och Lilla Edet ungefär 250. 
 

1177-uppdragen bygger på möjligheten att utföra dessa uppdrag det vill säga sjuksköterska i 

hemsjukvården eller ambulansen kan tacka nej till uppdrag pga. arbetsanhopning, kompetens-

brist eller larm inom den egna verksamheten. Överenskommelse för dessa uppdrag var att larm 

inom den egna verksamheter skulle prioriteras. Målgruppen för dessa uppdrag är patienter som 

hade svårt att ta sig till vårdinrättning kunde få bedömningar i hemmet där majoriteten av pati-

enter var över 65 år. Det varierar inom hemsjukvården och ambulansverksamheter hur många 
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1177-uppdrag som utförs. Medianvärde för alla 1177-uppdrag under 2014 var 24 uppdrag per 

månad. 

 

Metoder för förbättringsarbetet 

Ovannämnda vårdgivare är komplexa verksamheter med olika huvudmän som behövde hitta 

vägar att samverka för att skapa ett värde för patienter. Samverkande sjukvård representerar en 

stor arbetsplats där sjuksköterskor skall samverka över vårdgränser, dela information och ge-

nomsyras av samma syfte med hjälp av samverkande sjukvård. Det handlar om cirka 800 sjuk-

sköterskor som är involverade i samverkande sjukvård. Dessa sjuksköterskor behövde länkas 

ihop och skapa ett nätverk där de kunde lära av varandra. Coaching koncept handlade om att 

sjuksköterskor som befann sig direkt i vården skapade ett nätverk. Det blev en arena för ge-

mensamt lärande, dela information kring gemensamma processer, hjälpa och stödja varandra. 

Gapet mellan förbättringskunskap och implementering av den i arbetet minskade genom att 

team skapades, nätverk av involverande sjuksköterskor som delade samma processer (26).   

 

Marjorie Godfrey har forskat kring coaching konceptet där författare har tagit med konceptet 

till samverkande sjukvård (26, 27).  För att samverkande sjukvård skall lyckas med att uppfylla 

sina mål utsågs samverkanscoacher med en eller två sjuksköterskor från sju hemsjukvårdens-

verksamheter, fyra 1177- och fyra ambulansverksamheter. Det blev tjugofem sjuksköterskor, 

samverkanscoacher, som träffades två gånger per termin en halv dag. Detta är avgörande om 

en verksamhet skall lyckas att bygga goda arbetsrelationer, visa respekt och utveckla positiv 

kommunikation samt hjälpa varandra (27). I teamarbete var det också viktigt att ledarna skap-

ade en öppenhet i sitt ledarskap och tillåter tvärprofessionell samverkan. Andra faktorer var 

delade mål, värderingar och möteshantering samt planeringshantering. Det är inte alltid att sjuk-

sköterskor kan träffas fysiskt, skapa andra förutsättningar var också avgörande faktorer (28). 

 

En självklar del för förbättringen var att involvera coacherna, att på ett tidigt stadium involvera 

sjuksköterskor som befann sig direkt i vården av patienten. Det var nödvändigt att lära känna 

varandras organisationer och få en samsyn över varandras organisationer och arbetssätt. Under 

ett av våra coachmöten introducerades förbättringskunskap, 5P och PDSA (Plan Do Study Act) 

(29). 5P, se figur 4, är ett sätt att kartlägga verksamheter för att förstå sammanhanget utifrån 

följande där coacherna fick kartlägga samverkande sjukvård:  

 

 Purpose – vilket är syftet? Rätt vård på rätt vårdnivå  

 Patient/kund – vilka är patienter? Patienter som försämras och har svårt att ta sig till 

vårdinrättning som ringer till 1177-Vårdguiden för rådgivning. Hemsjukvården åker 

på uppdrag till patienter från 18 år och ambulansen åker på uppdrag till alla åldrar.  

 Professions – vilka är kompetenserna för att möta patienternas behov som leder till 

att vi når målen? Sjuksköterskor med varierande erfarenhet från 1177-Vårdguiden, 

hemsjukvården och ambulansverksamheter samverkar i ett team.  

 Processes – hur ser processen ut i vilken vi genomför arbetet i för att nå målen för 

patient/kund? Vi samverkar genom 1177, assistans, IVPA och MÄVA-uppdrag.  

 Pattern – hur ser våra mönster/strukturer ut? Uppdragen varierar och det är nödvän-

digt att få till sig och utföra uppdragen för att behålla kompetensen.  
 

Varje komplex organisation har struktur, processer, mönster och resultat och 5P möjliggör just 

det en inblick i microsystemets anatomi, uppbyggnad (29). PDSA används som en modell för 

förbättring för att testa idéer som förväntas åstadkomma en förbättring. Den startar med tre 

frågor, se figur 4, och förändringarna testas genom att idéen går ett varv i cykeln planera; göra, 

studera och agera (29, 30).  
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Figur 4. Modellen för förbättringar PDSA                          Figur 5. Microsystemets 5 

 

Tillvägagångssättet för förbättringsarbetet 

Vid ett styrgruppsmöte under våren 2014 presenterades SBAR-verktyget. Organisationens le-

dare såg i SBAR en möjlighet att ersätta säkra faxrutiner för kommunikation mellan organisat-

ionens olika delar. Författaren fick i uppdrag att undersöka och ta fram förslag på hur SBAR 

skulle kunna fungera istället för säkra faxrutiner. Författaren som är projektledare för samver-

kande sjukvård, tog kontakt med en medicinsk rådgivare inom Västra Götalandsregionen och 

anordnade ett möte med denne mellan socialchefen, MAS:en (medicinsk ansvarig sjukskö-

terska), ordförande i hälso-och sjukvårds kansli samt enhetschefen för 1177-Vårdguiden.  

 

Den medicinska rådgivaren såg inga hinder för att SBAR skulle kunna ersätta säkra faxrutiner 

för den typen av information som överfördes per telefon. MAS:en och social chefer tog med 

sig denna rekommendation som avslogs av MAS-nätverket i Fyrbodal. I MAS-nätverket ingår 

alla MAS:ar i Fyrbodal. 

 

SBAR-verktyget introducerades därefter under en av coachträffarna och fick ett positivt motta-

gande av sjuksköterskegruppen. Den nationella SBAR-blanketten anpassades av coacherna för 

att passa för 1177-uppdrag, se bilaga 1. En SBAR-blankett togs fram som skulle gälla för sjuk-

sköterskor i hemsjukvården och ambulansverksamhet som tog emot uppdrag från 1177-Vård-

guiden. SBAR-blanketten visades för styrgruppen men motståndet att använda sig av denna 

blankett fanns fortfarande i vissa kommuner. Styrgruppen beslutade att testa denna blankett 

som ett pilotprojekt för intresserade kommuner.  

 

En förfrågan om ytterligare deltagande i projektet gick ut till alla kommuner i Fyrbodal där 

Mellerud, Lilla Edet och Vänersborg anmälde sitt intresse. SBAR-blanketten PDSA testades 

under juni, juli och augusti 2014. En enkät till sjuksköterskor skickades ut till dessa tre kom-

muner och även 1177-Vårdguiden se bilagor 2, 3. Resultatet av denna pilotstudie presenterades 

för MAS-nätverket för Fyrbodal som ändrade sin uppfattning och utgick ifrån att SBAR-

blanketten kunde ersätta säkra faxrutiner med en uppföljning till våren genom denna studie. 

Socialcheferna i Fyrbodal beslutade därefter att SBAR-blanketten skulle ersätta säkra faxrutiner 

fr o m den 1 december 2014 i alla kommuner. 

 

Coacherna fick i uppdrag att introducera SBAR-blanketten till sina kollegor. Författaren po-

ängterade vid implementering av SBAR att det var viktigt att sjuksköterskor bekantade sig med 
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metoden och syftet med den. Författaren såg till att trycka upp SBAR-blanketter i block, skick-

ade med information var personalen kunde fördjupa sig i SBAR-verktyg. Dessutom togs en 

mall fram för hur SBAR-blanketterna skulle fyllas i. Mallen togs fram som en interaktiv smart-

guide där länken lades upp på samverkande sjukvårds hemsida samt mailades ut till MAS:ar. 

Från författarens sida mailades ut rekommendationer till MAS:ar och ledning att sätta av tid till 

sjuksköterskor för att gå igenom metoden och att se till att SBAR-block fanns lättillgängliga 

när sjuksköterskorna fick samtal från 1177-Vårdguiden. Under januari, februari, mars och april 

månad i kommuner gjordes mätning av 1177-uppdragen för att se om det nya arbetssättet ledde 

till att fler patienter fick bedömning av sjuksköterskan i hemmet. 

 

SBAR-implementeringen och uppföljningen planerades vara en del av agendan vid våra coach-

träffar i syftet att ständigt följa upp och utveckla. Framtida utveckling och uppföljning av blan-

ketten har skett via coachgrupper. Där coacherna tog med sig synpunkter från sina kollegor vad 

som behövdes förbättra på blanketten. 

 

 

 

Figur 6. Tidsaxeln över förändringsarbete och viktiga milstolpar. 

Metoder för studien av förbättringsarbetet 

Datainsamlingen bestod av två delar; en kvantitativ del genom en webbenkät till all personal 

som samverkar inom ramen för samverkande sjukvård och en kvalitativ del som bestod av två 

intervjuer. Den ena intervjun var en fokusgrupp bestående av sju sjuksköterskor som arbetar 

inom kommunal hemsjukvård i en medelstor kommun som har varit ansluten till samverkande 

sjukvård senaste åren. Den andra intervjun utfördes med deras enhetschef som har arbetat som 

chef i tjugo år och varit med vid uppstart av samverkande sjukvård i kommunen. Datain-

samlingen i webbenkäten och intervjuerna utgick ifrån gemensamma frågeställningar som 

handlade om inställning till Samverkande sjukvård, 1177-uppdrag och SBAR enligt nedan: 

 

 om dessa ansågs som viktiga uppdrag,  

 om den gynnade patientsäkerhet,  

 om den egna verksamheten skulle fortsätta med att utföra uppdrag  

 Sista delen i enkäten handlade om SBAR-blanketten: 

 om respondenten fått tillräcklig tid att sätta sig in i SBAR,  

 om den gav tillräcklig information att utföra 1177-uppdrag,  

 om den var användarvänlig,  

 om den ingav trygghet till sjuksköterskor,  

 om det tidigare faxunderlaget ansågs vara bättre än SBAR-blanketten.  

 

Författare till denna studie är projektledare för samverkande sjukvård och var forskare från 

insidan. Forskning från insidan erbjuder möjlighet att studera projekt i sin naturliga miljö i re-

altiden och studera interventioner precis som de visar sig. Det är en möjlighet för forskare att 

få personligt och organisatoriskt lärande samt bidra med ny kunskap (31).  
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Den kvantitativa studien  

 

Delstudie 1 enkäter till personal 

Kvantitativ forskning handlar om undersökningar av sådant som är mätbart och vilket med an-

nat ord kallas kvantifierbart. Kvantitativa metoder innehåller någon form av enkäter pappers 

eller webbaserad. Utmärkande för enkäter är att de innehåller frågor med fasta eller öppna 

svarsalternativ. Enkäter är lämpliga att belysa omfattning om något och när det gäller stora 

populationsgrupper (32-34). En styrka hos enkäter är att forskaren kan få stora mängder av data, 

eftersom enkäter kan skickas till väldigt många. Enkäterna ser alltid likadana ut vilket möjliggör 

att alla besvarar samma frågor. De kan innehålla frågor av olika slag, med fasta eller öppna 

svarsalternativ där den sistnämna lämnar utrymme för respondenten själv får skriva ned sitt eget 

svar. Här gavs möjlighet till mer individualiserade svar (32). 

 

Urval 

Populationsstorlek för denna studie var 818 sjuksköterskor varför enkätmetoden var en del av 

insamling av data. Författare använde sig av bekvämlighetsurval genom enhetschefer som fick 

dela med sig av mailadresser till sina sjuksköterskor. Cheferna ombads att sända maillista över 

sjuksköterskor som tros ha utfört uppdrag inom ramen för samverkande sjukvård. De flesta 

chefer skickade maillistor över all sin personal eftersom de hade svårt att sortera ut sjuksköters-

kor som inte hade varit med om 1177-uppdrag. 

    

Datainsamling och analys 

Enkäten konstruerades i Esmaker enkätsystem som tillhandahålls av företag Entergate. Enkäten 

med missivbrevet mailades av FoUU Fyrbodals assistent ut till verksamheter, se bilagor 5, 6. 

Sjuksköterskor som samverkar inom kommun, ambulans och 1177-Vårdguiden fick till sig 

webbaserad enkät med fasta och öppna frågor i syftet för att fånga deras synpunkter om sam-

verkande sjukvård och det nya arbetssättet SBAR vid informationsöverföring. 

 

Första delen i enkäten var av demografisk karaktär, arbetsplatsen och arbetslivserfarenhet. Den 

andra delen handlade om respondentens inställning till Samverkande sjukvård, 1177-uppdrag, 

SBAR-blanketten enligt frågeställningar som beskrevs i inledningen av metoden. Två avslu-

tande frågor var av öppen karaktär hur SBAR-blanketten introducerades på arbetsplatsen och 

något annat respondenten ville dela med sig. Databearbetning utfördes med statistisk analys för 

att finna eventuella signifikanser i datamaterialet och svar från öppna frågor analyserades med 

manifest kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. 

 

Den kvalitativa studien 

 

Delstudie 2 fokusgrupp intervju  

Intervjuer för datainsamling är mycket vanlig inom kvalitativ forskning. Ett viktigt skäl att an-

vända intervjuer framför enkäter är att forskaren får möjlighet att gå mycket djupare än vad det 

ges utrymme till vid enkäter. Dessutom finns möjlighet till interaktion att ställa följdfrågor. 

Andra fördelar är att vissa typer av svar inte kommer fram i enkäter. Intervjuer lämpar sig bättre 

än enkäter om forskaren vill nå förståelse för dem hen undersöker eftersom intervjuer går in på 

djupet. Enkäter undersöker bredden och intervjuer går på djupet (32, 35). För att finna svar på 

studiens frågor lämpade sig fokusgrupp med semistrukturerade frågor som analyserades med 

kvalitativ innehållsanalys. Fokusgrupper är en metod som används för att studera människors 

föreställningar, kunskaper, attityder och värderingar genom fokuserade gruppintervjuer. Meto-

den går ut på att en grupp under en moderators ledning diskuterar ett givet ämne (36).  
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Urval 

Ett strategiskt urval användes vid valet av denna medelstora kommun som varit med i samver-

kande sjukvård de senaste åren.  Som projektledare med insiderperspektiv har jag fått en upp-

levelse att det har fungerat bra med samverkande sjukvård i den här kommunen sedan deras 

inträde i samverkande sjukvård. Detta baserades på att uppdragsfrekvensen i kommunen gav 

mig bilden av att de arbetar mycket med samverkande sjukvård. Bekvämlighetsurval användes 

när personal till fokusgruppen skulle göras. Sjuksköterskor i kommunen fick anmälas frivilligt 

på en lista för deltagande i fokusgruppen. Projektledare fick hjälp av deras enhetschef att sätta 

upp listan på anslagstavlan. Det var sju sjuksköterskor som anmälde sig och medverkade i fo-

kusgruppen. Enhetschefen var inte med i fokusgruppsintervju utan intervjuades enskilt.  

 

Datainsamling och analys 

Fokusgruppsintervjun hölls i hemsjukvårdens personalrum där författaren till denna uppsats var 

moderator. En observatör som förde anteckningar deltog också. Det var semistrukturerad inter-

vjun där författaren hade stöd från frågor som fanns i enkäten men lät ändå fokusgruppen fritt 

berätta om samverkande sjukvård, 1177-uppdrag och SBAR. Intervjun spelades in digitalt med 

diktafon och sparades i lösenordskyddad dator som bara författare har tillgång till.  

 

Materialet transkriberades ordagrant av författaren och bearbetades med manifest kvalitativ in-

nehållsanalys med induktiv ansats. Med den sistnämnda menas en förutsättningslös analys av 

texter som kan vara baserade på människors berättelser om sina upplevelser (37).  Fokus vid 

kvalitativ innehållsanalys var att beskriva variationer genom att identifiera skillnader och lik-

heter i textinnehåll. Dessa skillnader och likheter uttrycks i kategorier och teman på olika tolk-

ningsnivåer. Det manifesta innehållet handlar om det textnära, uppenbara innehållet och ut-

trycks på en beskrivande nivå i form av kategorier medan det latenta budskapet handlar om en 

texts underliggande budskap det vill säga det som sägs mellan rader och presenteras på en tol-

kande nivå under teman (38). Texten delades in i bärande meningsenheter dessa kondenserades 

och abstraherades till koder som sammanfördes till kategorier eller teman (37). 

 

Delstudie 3 intervju med hemsjukvårdens enhetschef  

 

Urval 

Strategiskt urval användes av forskaren som har ett insiderperspektiv där enhetschefen till hem-

sjukvården valdes utifrån att hen varit involverade från första början vid kommunens inträde i 

samverkande sjukvård och varit med vid införande av SBAR-verktyget. Författaren tog kontakt 

med enhetschefen och informerade om studien vilket ledde till att enhetschefen ställde upp på 

intervju.  

 

Datainsamling och analys 

Intervjun hölls enskilt med enhetschefen i hemsjukvårdens lokaler och utfördes av författaren 

till denna studie. Även här genomfördes en semistrukturerad intervju där författaren hade stöd 

från frågor som fanns i enkäten men lät enhetschefen fritt berätta om sin erfarenhet kring sam-

verkande sjukvård, 1177-uppdrag och SBAR verktyget. Intervjun spelads in digitalt och spara-

des på författarens lösenordskyddade dator. Samtycke hämtades muntligt och spelades in digi-

talt. Materialet transkriberades ordagrant av författaren och analysen gjordes av författaren med 

kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats (38). 
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Etiska överväganden 

Tillstånd för genomförande av studien har inhämtats muntligt via verksamhetschefer. Infor-

manterna informerades om att de hade rätt att avbryta studien närsomhelst utan negativa följder. 

Samtycke inspelades på band under intervjutillfället. Allt material har hanterats konfidentiellt 

vilket betyder att det inte framgår vem som har sagt vad och resultatet presenteras på grupp-

nivå. Efter godkänd examination kommer analysenheten och bandinspelningar från intervju-

erna att förvaras inlåsta bland annat forskningsmaterial. Intervjuer har genomförts av författaren 

av denna uppsats/studie som även är projektledare för samverkande sjukvård.  

 

I den kvantitativa studien hade respondenterna informerats via missiv brev se bilaga 5, att deras 

svar behandlades med fullt konfidentialitet och resultatet av denna enkät presenterades på 

gruppnivå.  

Resultat 

Resultatet av förbättringsarbetet 

Våren 2014 godkände nätverket för medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Fyrbodals kommuner 

att samverkande sjukvård kunde testa införande av nytt arbetssätt att överlämna 1177-uppdrag 

via SBAR-blanketter istället för säkra faxrutiner. Det var tre kommuner av femton som anmälde 

sig att vara med i pilottestet. Samverkanscoacher som representerades av sjuksköterskor från 

kommuner, ambulanser och 1177 verksamheter anpassade SBAR-blanketten så att det passade 

för den informationen som de önskade få från 1177- Vårdguiden, se bilaga 1.  

 

Samverkanscoacherna från 1177-Vårdguiden fick i uppgift att introducera SBAR-blanketten 

för sina kollegor och SBAR-frågor länkades till deras katalogsystem. Det innebär att den finns 

tillgänglig under telefonsamtal vid förmedling av 1177-uppdrag. Vid SBAR utbildningen blev 

sjuksköterskor från Vänersborg kommun hindrade från att komma pga sjukdom och det kom 

ingen ersättare. Kommunen utbildades i SBAR via sin MAS. De övriga två kommuner fick 

utbildning som planerat via coacherna. I testkommuner där SBAR-blanketten testades som pilot 

under juni, juli, augusti 2014 följdes med PDSA se bilaga 4. Efter PDSA-cykeln skickades ut 

en enkät i pappersform som coacherna ansvarade för på respektive arbetsplats. Sjuksköterskor 

som förmedlade eller utförde 1177-uppdrag under piloten ombads att fylla i enkäten, se bilagor 

2,3. Resultatet av den undersökningen redovisas i tabell 1. 

 

Vi följde även avvikelser under denna period. Det kom inte in några gällande 1177-uppdrag 

och SBAR-blanketten under förbättringsarbetet.  
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Tabell 1. Svar från sjuksköterskor som testade SBAR-blanketten under sommaren 2014.  
Verksamheter Antalet besva-

rade enkäter 
Sjuksköterskor skat-
tade samtalet under 5 
min 

Sjuksköterskor 
skattade samtalet 
under 5 till 10 min 

Sjuksköterskor skattade 
samtalet över 10 min 

Mellerud 10 8 2 0 

Lilla Edet 3 2 1 0 

Vänersborg 0 0 0 0 

1177 10 8 2 0 

Fria kommentarer 
 
 

Bra!  
Bra att ha en mall. 
Kände pat behövde ingen SBAR.  
Hittade inte SBAR i pärmen.  
Behövde mer tid för att SBAR skall sätta sig.  
Jag fick med allt jag behövde. 
Kan tänka mig använda den i fortsättningen.  
Inga problem, fungerar bra. 
Fler sjuksköterskor borde testa den. 

 

Resultatet av enkäten visade att SBAR-blanketten fungerade när den används och att det gick 

relativt snabbt att överlämna uppdrag till mottagande sjuksköterska. Det var bara ett samtal som 

tog mellan 5 och 10 minuter medan resten tog under 5 minuter. Under en arbetsplatsträff vid en 

av 1177 verksamheter där författaren medverkade kom det fram att sjuksköterskor där upplevde 

att överlämning av 1177-uppdragen till hemsjukvården kunde ta upp till fyrtio minuter när säkra 

faxrutiner användes. 

 

Ovanstående resultat presenterades av författaren för nätverket för medicinskt ansvariga sjuk-

sköterskor i Fyrbodal med följande iakttagelser: 

 Sjuksköterskor som hann testa SBAR-blanketten upplevde att den fungerade bra men 

behövde mer tid för att den skulle sätta sig i organisationer. 

 Sjuksköterskor framförde att fler sjuksköterskor borde testa den. 

 Testet gjordes under sommartid som ifrågasattes av författaren men det var svårt att 

påverka med tanke på begränsade tiden för studien.  

 Inga andra iakttagelser gjordes kring befarade faktorer som dålig mobiltäckning eller 

störning i patientarbete.  

 

Frågeställningar till MAS-nätverket var; Skulle vi fortsätta med SBAR och fler kommuner som 

ville testa SBAR-blanketten? 

 

Under mötet beslutade MAS-nätverket i Fyrbodal om att införa SBAR-verktyget i hela Fyrbo-

dal där utbildning via samverkande sjukvård erbjöds till alla kommuner och att verktyget följdes 

upp genom denna studie och presenteras för nätverket när denna studie har slutförts. Startdatum 

för införande av SBAR-blanketten bestämdes till den 1 december 2014 i femton kommuner, 

ambulansverksamheter och 1177-Vårdguiden.   

 

1177-uppdrag följdes i antalet utförda uppdrag totalt från 1/1 2013 till 30/4 2015, se figur 7. 

Vid tolkningen av diagram söktes efter statistisk förändring som, trend, shift och runs (39). 

Diagrammet visade ett skift markerade punkter augusti 2014 tom februari 2015. Efter införande 

av SBAR steg antalet 1177-uppdrag men sedan minskade dessa under medelvärde för att under 

april månad öka igen. Första kvartalet av detta år har 1177-Vårdguiden haft ansträngd verksam-

het där de haft långa telefonköer i sin verksamhet och en omorganisering på ledningsnivå. Det 

har framkommit också att det har varit personalomsättning. 
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Figur 7. Styrdiagram för antal utförda 1177-uppdrag som följdes månadsvis under perioden 

from 1/1 2013-30/4 2015. 

Antalet 1177-uppdrag jämfördes under motsvarande perioder januari, februari, mars och april 

månader där verksamheterna använde sig av säkra faxrutiner under 2014 och nytt arbetssätt för 

motsvarande månaderna 2015 vilket resulterade i följande: 

 

 

Figur 8. Sekvensdiagram som visar på ökat medianvärde i antal 1177-uppdrag efter införande 

av SBAR-blanketten.  
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Antalet 1177-uppdrag har ökat i antal vid jämförelse av medianvärde för uppdrag för motsva-

rande månader för åren 2014 och 2015. Det innebär att fler patienter har kunnat få bedömningar 

i hemmet av sjuksköterskan. Det nya arbetssättet behöver följas upp och förbättras för att det 

skall vara ett självklart arbetsverktyg.  

Resultatet från studien av förbättringsarbetet 

 

Resultat redovisas i två delar först den kvantitativa delen och därefter den kvalitativa delen. 

Resultat från enkätstudie 

En webbenkät se bilaga 6, omfattade årton frågor vilka konstruerades för att kunna få en bild 

av medarbetarnas uppfattning om forskningsfrågan. Den övergripande frågan var ”I vilken ut-

sträckning anser du att” och efterföljande påståenden var av karaktären ”samverkande sjukvård 

förbättrar vården för patienten”, och skulle skattas på en niogradig skala där 1 motsvarade ”inte 

alls” och 9 ”I högsta grad”. Tre frågor innebar möjligheter till att avge olika fritextsvar. 

 

Enkäten var webbaserad och gick ut till 818 medarbetares e-mailkonton anställda i kommun 

och landsting.  424 svarade på minst en fråga. Då svarsfrekvensen understeg 60 % och subgrup-

perna varierade mellan 45 och 55 %, valdes merparten av enkätinformationen bort. Det som 

användes var fritextsvaren som redovisades i samband med innehållsanalysen, och medelvär-

den från den kommuns medarbetare som den kvalitativa undersökningen utfördes på. Det gjor-

des medelvärdesjämförelser mellan studerande kommunen och enkätundersökningens samtliga 

besvarade enkäter.  

 

Bortfallsanalys 

En webbenkät valdes då det sågs som enda möjligheten att kunna nå samtliga medarbetare i 

kommun och landsting som arbetade med samverkande sjukvård i allmänhet och 1177-uppdrag 

i synnerhet. Det visade sig att det var svårt att få in svar trots att svarstiden förlängdes två gånger 

och tre påminnelser gick ut. När bortfallet undersöktes framkom det att maillistor som vi fick 

var ofullständiga. Det visade sig också att personalen gick in i sin arbetsmail mer sällan än 

väntat. Sammantaget ledde detta till beslutet att inte använda enkätresultatet i sin helhet då ris-

ken för felkällor var uppenbar.  

 

Medelvärdesjämförelser mellan den studerade kommunen och samtliga enkätsvar 

Svarsfrekvensen i den studerade kommunen var 73 %. Medelvärden för enkätens påstående 

presenteras i tabell 2 för den studerade kommunen och samtliga enkätsvar som inkom redovisas 

numeriskt. Fråga 6-10 ger skattningar om uppfattningen om samverkande sjukvård och 1177-

uppdrag. Fråga 11-16  ger skattningar om uppfattningen om SBAR-verktygets nytta och imple-

menteringen av verktyget.  

 

Medelvärdena för totalgruppen hamnar i 11 av 11 fall över mitten av skattningsskalan vilket 

kunde tolkas som att flertalet av de som besvarat enkäten är positivt inställda till samverkande 

sjukvård, 1177-uppdrag och SBAR. Endast medelvärdet för fråga 13 ger en bild som kan inne-

bära motsatsen. Kommunen uppvisar 5 av 11 påståenden på den övre delen av skattningsskalan. 

Kommunen är rent numeriskt mer positiv till samverkande sjukvård och 1177-uppdrag än vad 

totalgruppen är. Däremot är 5 medelvärden sämre hos den studerade kommunen än i totalgrup-

pen avseende SBAR-verktyget.  
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Tabell 2. Sammanställning över medelvärdesjämförelser för studerade kommun och samtliga 

enkätsvar som fick uppskatta sina svar på en skala från 1-9 där 1=inte alls och 9=högsta grad.  

Fråge-
nummer 

Påstående Studera kommu-
nen medelvärde 

Totalt  
medelvärde 

6 Samverkande sjukvård förbättrar vården +7.7 6.6 

7 1177-uppdrag är viktiga +7.9 6.0 

8 1177-uppdrag ger patientnytta +8.1 6.3 

9 1177-uppdrag gynnar patientsäkerheten +7.3 6.0 

10 Din organisation bör fortsätta utföra 1177-upp-

drag 

+7.9 5.9 

11 Man får tillräcklig tid för att sätta sig in i SBAR 4.6 +5.1 

12 SBAR-infon räcker 5.0 +6.5 

13 Det tidigare faxunderlaget var bättre (omvänt) +2.6 5.4 

14 SBAR är användarvänligt 4.8 +6.6 

15 SBAR ger mig trygghet 4.3 +6.5 

16 SBAR bidrar till att det blir fler 1177-uppdrag 1.6 +7.1 

 

Den kvalitativa delstudien får visa vad som döljer sig bakom den uppfattning som kan ses med 

numerisk utgångspunkt. Det går ju inte att gå längre och uttala sig om vad siffrorna innebär då 

de redovisade osäkerheterna kring informationsmängdens tillförlitlighet riskerar att ge en bild 

som kan vara skev. De öppna fritextsvaren från enkäten används som en del i den kvalitativa 

innehållsanalysen. 

Resultat av den kvalitativa innehållsanalysen 

Den kvalitativa innehållsanalysen byggde på enkätens fritextsvar som omfattar samtliga inläm-

nade enkäter, en chefsintervju och en fokusgrupp från en kommun med flerårig medverkan i 

utvecklingsarbetet samverkande sjukvård. Resultatet från chefsintervju presenteras längre ner i 

resultatet medan fokusgrupp och enkätens öppnasvar redovisas under följande rubriker: 

Synpunkter kring a/samverkande sjukvård, b/1177-uppdrag, c/SBAR-verktyget.  

 
Synpunkter kring samverkande sjukvård 

 

Här var det blandade uppfattningar vad personalen hade för inställning till samverkande sjuk-

vård. De tyckte att det var bra att vård var tillgänglig på nytt sätt men inte på bekostnad av 

ordinarie arbete. Det fick inte försämra kvalitén för deras redan inskrivna patienter. Det upp-

levdes att det var vettigt arbete där det undveks onödiga sjukhusinläggningar. 

 

”Tror stenhårt på samverkande sjukvård och att det går att utveckla och göra ännu mer för 

patienterna än det görs i dag”. 

 
Sjuksköterskor upplevde känslan av stolthet för att de kunde hjälpa patienter genom denna 

vårdkedja. De har upplevt att det har varit vinst för patienterna. Att slippa hänvisa de till akut-

mottagningar som ofta låg flera mil bort. Samverkan och samarbete ansågs vara viktigt för att 

patienterna kunde få vård närmare sitt hem.  

 

”Sund sjukvård där det ofta händer att patienten kan stanna hemma och få hjälp”. 
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Personalen upplevde att uppdragen var en vinst för patienten. De fick ofta positiv respons från 

patienter. Ingen av personalen i gruppen hade tagit emot klagomål från patienter.  

 

”Jag har bara hört positivt, det är väldigt skönt att vara hemma, ohh vad bra”. 

 

Personalen i fokusgruppen var överens om att samverkande sjukvård har bidragit till deras kom-

petenshöjning. Där mer ansvar gav mer frihet vilket upplevdes positivt av gruppen. Att läsa på 

och vara uppdaterad bidrog till kompetenshöjningen ”man får lite nytta av att ta tag i”.  

 

Utökat ansvar kring nya läkemedel bidrog till kunskapslyft och mer frihet i känslan att kunna 

hjälpa mer. Med mer ansvar och utökad läkemedelssortiment där personalen kunde påbörja 

behandlingen med dessa läkemedel genom generella direktiv det vill säga utan att tillfråga lä-

kare upplevdes positivt för gruppen.   

 

De ansåg att de fått mer omväxlande arbetsuppgifter genom att det är mera inslag av akuta 

bedömningar och åtgärder betraktades också bidra till kompetenshöjning. Varierande ålder på 

patienterna som de mötte i hemmet upplevdes omväxlande. Sjuksköterskor upplevde att de hade 

förstärkts i sin sjuksköterskeroll.  

 

”Det händer akuta grejer, man får lite adrenalinpåslag, det händer ju lite vilket är bra”. 

”Blandat patientklientel som vi kan också men vi är ju väldigt inriktade på äldre”. 

 

För vidareutveckling av samverkande sjukvård uppgav personalen att de saknade läkarjour som 

kunde utföra hembesök vilket hade medfört trygghet för dem. Informationen som berör sam-

verkande sjukvård borde upprepas och följas upp. Eftersom det kan gå flera månader mellan 

uppdragen för vissa i personalgruppen ansåg de att det behövdes mer utbildning och praktisk 

träning för att hålla sig uppdaterade. Att hitta bättre lösningar för påfyllnad av läkemedel och 

material var också viktigt. Det är tidskrävande när personalen skall fylla på material. Det inne-

bär att de först måste ringa till ambulansen, beställa läkemedel som tagit slut och sedan åka till 

ambulansstationen och hämta dessa läkemedel. 

 

Personalen upplevde att det var mycket liten kännedom om samverkande sjukvård bland all-

mänheten. De ansåg att information till allmänheten borde göras kampanjvis och återkom-

mande. De uppgav exempel på hur sjuksköterskor informerade patienter om samarbete mellan 

1177-Vårdguiden, sjuksköterskor i ambulansen och hemsjukvården när patienter som inte hade 

hemsjukvård skrevs ut från sjukhusen där sjuksköterskan beskrev att patienter kände tryggheten 

när de fick veta att de kunde kontakta 1177-Vårdguiden för hjälp och få hembesök av sjukskö-

terska för bedömning.  

 

Det var många i fokusgruppen som återkom till arbetsmiljö och den egna säkerheten. Nattarbete 

var otäckt och skapade olust att åka ensam. En viktig aspekt som diskuterades var att den egna 

säkerheten alltid gick före. Personalen försökte att åka två och två på uppdragen och inte vara 

ensamma. I en liten kommun kom det fram en aspekt att de flesta kände varandra och hade 

kännedom om var riskpatienter fanns. Personalen var utrustade med överfallslarm, men dessa 

användes mest på natten och inte i samma utsträckning på dagen.  
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Synpunkter kring 1177-uppdrag 

 

Det upplevdes tveksamhet kring 1177-uppdrag gällande vem som skulle utföra dessa uppdrag 

där personalen inte var säkra på om det var just ambulansen. De ansåg att andra verksamheter 

som inte har akutinriktning borde utföra det och ta mer ansvar för primärvårdspatienter där fler 

resurser skulle sättas in. 1177-uppdragen var inte många till antalet. Om de inte får möjlighet 

att utföra 1177-uppdrag så glöms rutiner, riktlinjer och många har inte hunnit använda SBAR- 

blanketten.  

 

Att patienterna kunde stanna hemma och inte behövde åka till akuten, att kunna erbjuda hjälp i 

närheten närmare patienter var gemensam uppfattning som kom fram från dessa olika verksam-

heter. Vården blev mer planerad när sjuksköterskor hade gjort en bedömning i hemmet genom 

att de kunde avgöra hur snabbt patienten behövde vård och personalen kunde boka tid på jour-

centralen eller på tid på vårdcentraler nästa dag.  

 

”1177-uppdrag, det måste vara guld värt… grejer som man kan fixa på hemmaplan, de allra 

flesta slipper åka till akuten”. 

 

För vidareutveckling kom det fram att uppföljning var ett av kriterierna för sjuksköterskor på 

1177-Vårdguiden som önskade få veta hur sjuksköterskor som tog uppdrag upplevde detta, som 

extra belastning eller om de hade svårt att hinna med uppdragen. De ville även få veta om något 

uppdrag som var förmedlat var olämpligt. De önskade även att få veta hur patienterna upplevde 

tjänsten att det kom en sjuksköterska på hembesök. För att öka kvalitén i hantering av rutiner 

kring 1177-uppdrag och SBAR-blanketten efterfrågade personal fler 1177-uppdrag. Sjukskö-

terskorna tyckte att fler kommuner i Västra Götaland borde utföra 1177-uppdrag.  

 

Synpunkter på SBAR-verktyget 

 

Informationen och introduktionen av SBAR skiljde sig åt och hade skett på olika sätt. Inform-

ationen kom via arbetsplatsträffar där både chef, MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska) och 

samverkanscoacher höll i informationen. Den kompletterades med mail med länk till film, in-

plastad lathund vid varje arbetsplats, länk till SBAR-blanketten i datasystemet samt skriftlig 

information på anslagstavlan. Vissa har även gjort egna fickkort som de kunde plocka ut den 

från bröstfickan, en del hade beställt från SKL (Sveriges kommuner och landsting). Träning 

med patientfall förekom också och egen läsning på fritiden. Andra hade fått upprepad inform-

ation via arbetsplatsträff och kollegor samt synliga blanketter som spreds ut på arbetsplatsen.  

 

”Man talade om på möten om att det kommer att bli SBAR, hur den används och man hade 

talat om datum när det skulle börja gälla. När det väl började gälla så var vi redo”. 

 

Nattpersonalen uppgav att de inte hade fått informationen. Graden av informationen upplevdes 

olika. För en del handlade det om kortfattad information där en av personalen uttryckte det så 

här: 

  

”Mycket kortfattad information på ett dagligt ”morgonmöte” vid skiftbyte”. 

 

För andra handlade om de fick en utbildningsdag. En del fick ingen information eller så glömdes 

den bort eftersom det var ingenting som prioriterades. Vissa uttryckte det som att det var strul 

i organisationen och därför fick de ingen information. ”SBAR bara ”damp” ned på skrivbor-

det”. Hos andra var SBAR känd sedan tidigare.  
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Användning av SBAR-blanketten skiljde sig åt beroende på om de hade haft 1177-uppdrag 

under sin arbetsdag. Det var även viss tveksamhet om SBAR gick att använda prehospitalt, det 

vill säga utanför sjukvårdsinrättning. Syftet med användningen av SBAR-blanketten var det en 

del som saknade. Det var oklart varför den skulle användas och vilka fördelar den hade. De 

uttryckte att de hade vanan att rapportera, dock inte alltid exakt efter SBAR-blanketten men 

ändå vana att rapportera på liknande sätt.  

 

Några sjuksköterskor ansåg att SBAR-blanketten var användarvänligt men blir ett papper i hö-

gen. De ansåg ändå att de fick tillräckligt med information för att kunna utföra sitt uppdrag. 

Informationen som de fick från 1177-Vårdguiden via SBAR ansågs tillräcklig för att bilda sig 

en uppfattning om uppdraget men sjuksköterskorna betonade att de kompletterade informat-

ionen sedan när de var på besök hos patienten. 

 

Tillgängligheten till SBAR-blanketten var viktigt, den fanns inte alltid till hands. Blanketten 

beskrevs som opraktisk att hantera när de befann sig i bilen och körde. Vissa glömde bort den. 

Tempot i rapporteringen var också viktigt. Några sjuksköterskor upplevde att rapporterande 

enhet var för snabb med rapporteringen. De hann inte ta fram SBAR-blanketten utan skrev 

rapporten på vanligt papper.  

 

Det har kommit fram att en del av respondenter inte har haft uppdrag att förmedla och därmed 

inte kunnat använda SBAR som rapporteringsstöd. För andra handlade mer om att de inte hade 

kommit ihåg att rapportera enligt SBAR. Andra hade upptäckt den i samband med denna en-

kätundersökning och skrev att de kanske kommer att använda den.  

 

Det kom fram även att det varit oklart vem som skulle starta rapporteringen med SBAR. Mot-

tagande sjuksköterska hade inte frågat efter den. Personalen fick själva fråga efter information. 

Det ledde till svårigheter när motparten inte pratade samma språk när SBAR inte följdes i rap-

porteringen. Det fanns en selektion på vilka uppdrag SBAR skulle användas. Det användes på 

vissa uppdrag som den passade till. De som använt den har tyckt att överrapportering flöt på 

och kändes säkert. 

 

De beskrev att det var skönt att slipa fax och att det var ett föråldrat sätt att kommunicera. Det 

kom fram att det tidigare faxunderlaget kan ha förhindrat flera uppdrag och det var knapphändig 

information som kom fram via fax. Fokusgruppen hade önskemål om att det hade varit bra att 

få introduktion via film om hur SBAR skulle användas på max fem minuter.  

 

En positiv sidoeffekt som inte var planerad var att SBAR spreds till andra verksamheter och 

andra yrkeskategorier fick utbildning av sjuksköterskor för att använda den. SBAR introduce-

rades till hemtjänsten som skulle använda SBAR vid kontakt med sjuksköterska i ambulans, 

vårdcentraler och hemsjukvården. Författaren var inte involverad i introduceringen men upp-

märksammat att SBAR information spreds till hemtjänsten.  

 

Resultat från intervju med enhetschefen  
 

Enhetschefen för hemsjukvården har arbetat som chef i tjugo år och varit med när samverkande 

sjukvård startade i kommunen. Under analysprocessen framträdde fyra kategorier och tio un-

derkategorier, se tabell 2, vilka bildade tema till lärdomar vid införande av nytt arbetssätt utifrån 

ledarens perspektiv. Temat är grunden till domänerna: förutsättningar att lyckas med samver-

kande sjukvård och betydelsefulla faktorer för lyckad samverkande sjukvård.   
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Tabell 2. Sammanfattat resultat från enhetschefens lärdomar vid införande av samverkande 

sjukvård  

 

 

Förutsättningar för att lyckas med samverkande sjukvård 

 

Enhetschefen som var med vid införande av samverkande sjukvård i kommunen återkom flera 

gånger till hur viktigt det var att se nyttan med samverkande sjukvård utifrån olika perspektiv 

som listas här nedan. 

 

Patienten och anhörig  

Att slippa åka till akuten flera mil som äldre och skör patient där oftast även anhöriga var sköra 

upplevdes positiv av ledaren att kunna få bedömning och adekvat åtgärd i hemmet. Det fanns 

en vetskap om att alla inte behövde åka till akuten för att få en bedömning. Samverkande sjuk-

vård är en modell som fungerar i glesbygden där akutmottagningen kan vara 10 mil bort.  

 

”De är gamla och ofta har de gamla anhöriga också som skall dra dem iväg ut… kan de få 

bedömning i hemmet är det större fördelar för dem också”. 

 

Personalen  

Kompetensutveckling, omväxlande arbetsuppgifter och bättre samarbete med ambulansen blev 

en gemensam nytta för båda lagen, sjuksköterskor i hemsjukvården och sjuksköterskor i ambu-

lansen. De fick lära sig av varandra och missförstånd minimerades. Det var tidsbesparande för 

sjukvården genom att kommunsjuksköterskan gjorde bedömningar i hemmet vilken vårdnivå 

som var lämplig för patienten. Det blir samhällsekonomiskt och bra lönsamhet för patienterna 

att kommunen utför dessa uppdrag.  

 

Ekonomi  

 

”Förutsättningar från början har varit att jag fått behålla pengarna och har kunnat motivera 

dem, också tala om vad det är jag vill göra för pengarna” 

Tema Domäner Kategorier Underkategorier 

 

Lärdomar vid införande av 

nytt arbetssätt utifrån leda-

rens perspektiv  

 

Förutsättningar för att 

lyckas med samverkande 

sjukvård  

Nyttan med samverkande 

sjukvård  

Patienten och anhörig 

Ekonomi Personalen 

Tidsbesparande för sjuk-

vården 

Betydelsefulla faktorer 

för lyckad samverkande 

sjukvård 

Tydligt ledarskap  Organisering 

Utveckling Samsyn i varandras verk-

samheter 

Etik 

Kommunikation 

Utbildning 

Feedback 

Smidiga lösningar 
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Vid införande av samverkande sjukvård enligt avtal ingår ekonomisk ersättning till kommunen 

vid utförande av uppdrag. Enhetschefen för hemsjukvården har från början argumenterat och 

motiverat varför bidraget skall behållas i verksamheten. Argumentationen har handlat om att 

genom ekonomiskt bidrag kunna skapa förutsättningar i sjuksköterskegruppen för att de skall 

kunna utföra uppdragen. Enhetschefen anser att det är viktigt att behålla ekonomiskt bidrag i 

verksamheten för att kunna förbättra den verksamheten. Bidragen har använts till personalens 

utbildning inte bara gällande samverkande sjukvård även annan utbildning som verksamheten 

haft nytta av.  

 

”Kan utbilda vår personal med de medel vi får från samverkande sjukvård som är till nytta för 

alla våra patienter” 

 

Ekonomiskt bidrag har även använts till att bemanna med personal vid ansträngda perioder med 

stor arbetsanhopning.  

 

”Pengarna används till att förstärka personal vid tuffa perioder vilket blir nytta till patienter 

och all vår personal” 

 

En annan viktig aspekt som enhetschefen betonade var att sjuksköterskegruppen hade infly-

tande på hur pengarna skulle användas inom verksamheten. Om det var så att de ville ha extra 

bemanningen under helger fick de detta eller en extra sjuksköterska under vardagen som tog 

alla administrativa arbetsuppgifter och därmed avlastade sina kollegor så fick de igenom sina 

önskemål.  

 

”De har stor påverkan på vad de vill göra. Det beror på hur mycket pengar man får in. Vad 

man kan göra”. 

 
Betydelsefulla faktorer för lyckad samverkande sjukvård 

 

Tydligt ledarskap och organisering var avgörande vilket beskrevs utifrån olika aspekter som 

hade framträtt vid förändringen när kommunen införde nytt arbetssätt genom att träda in i sam-

verkande sjukvård. 

 

Organisering 

I början av en förändring har ledaren en central roll i att skapa gällande rutiner och riktlinjer för 

förändringen, det nya arbetssättet. Rutiner behövde följas upp eftersom de inte alltid blev rätt i 

början av en förändring utan måste ses över och omarbetas. Sjuksköterskorna behövde veta 

tydligt vad de skulle göra och hur.  

 

”Oro skapas att inte veta vad man ska göra… att bara släppa folk med telefon och väska fun-

gerar inte”. 

 

Ledarens inställning till avsedda förändringen påverkade i vilken grad förändringen lyckades 

genomföras för att bli förbättring. Ledare behöver vara insatta i det nya arbetssättet och följa 

upp detta ständigt.  

 

”Koll på läget och veta varför det ser ut så, om något fallerar tar jag reda på varför.. om inte 

chefen tar tag i det så fungerar inte det”. 
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Det krävdes även en medvetenhet hos ledaren att förändringar tog tid och att berörda som skall 

arbeta med det nya arbetssättet behövde involveras och behövde känna att de kunde påverka. 

Samtidigt behöver ledare styra gruppen mot uppsatta mål, att hitta en balans i förändringstakten 

att inte rusa iväg med förändringen men samtidigt inte fördröja den heller.  

 

”Vid förändringsarbete måste du ha folk med dig och en balansgång att inte köra för fort och 

inte för sakta heller” Någon upplevde att jag körde över dem men det är jag helt säker på att 

jag gjorde när en diskussion hamnar i det som inte har med fakta och verkligheten att göra”. 

 

Enhetschefen i den här kommunen hade ett bra utgångsläge genom att personalgruppen var 

stabil. De hade arbetat i många år tillsammans vilket har underlättat för införande av samver-

kande sjukvård. 

 

När det brast i verksamheten hade det oftast handlat om att ledare hade inte satt sig i det nya 

arbetssättet och inte funderat igenom vad det innebar. Det är viktigt att ledare gör en riskanalys 

och en handlingsplan vad som skall göra eller åtgärdas om det inträffar vissa situationer.  

 

Samsyn i varandras verksamheter  

I början av dialogen vid införande av samverkande sjukvård när olika vårdhuvudmän planerade 

för uppstart har det handlat om att försvara sina verksamheter. Det fanns inte förståelse eller 

insikt i varandras verksamheter. Utökat uppdrag till kommunen som skulle göra bedömningar 

och insats för en annan vårdhuvudman utan att få ekonomiska resurser resulterade i att kom-

munen behövde försvara sin verksamhet. Vårdgivarna hade för lite kännedom om varandras 

verksamheter.  

 

”Väldigt trött på att höra att vi måste hjälpas åt och varje gång jag hör att vi måste hjälpas så 

innebär det att kommuner skall göra något utan att få betalt”… Att man får höra att man inte 

har patientfokus det finns ingenting som kan göra mig så ilsk”.  

 

Enhetschefen försvarade verksamheten genom att få andra vårdhuvudmän att inse att skatte-

växlingen som gjordes mellan landsting och kommun inte hade förändrats sedan ädelreformen. 

Enhetschefen ville inte försämra vårdkvalitén för sina befintliga patienter inom hemsjukvården. 

Det handlade om att skapa förutsättningar för sjuksköterskor så att de kunde utföra dessa upp-

drag, att ha patientfokus åt båda håll. 

 

”Det handlar om att få förutsättningar att göra det vi ska annars förlorar vi patientfokus på 

våra andra patienter”. Det handlar inte om att vi inte har patientfokus för det är just det vi har 

om vi skall göra något bra”. 

 

Kommunikation  

Kommunikation var ett verktyg för ledare att kommunicera förändringen och att skapa förut-

sättningar för dialog i sjuksköterskegruppen. Det handlade om att de kunde prata om största 

farhågor, det värsta som kunde hända från allra första början.  

 

”Ju mer man får säga det ju mindre farligt är det”  

 

Sjuksköterskegruppen pratade om samverkande sjukvård och dess olika uppdrag varenda gång 

de fick chans och möjlighet. Att ha forum för dialog med samverkande samarbetspartner ansåg 

enhetschefen var avgörande för ett framgångsrikt samarbete.  
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Etik  

Samarbete mellan olika vårdgivare byggde på att varje verksamhet prioriterade sin egen verk-

samhet vilket innebär att kommunsjuksköterskor hade möjlighet att tacka nej till uppdrag. Detta 

väckte känslor i sjuksköterskegruppen hur de skall kunna säga nej till uppdrag som sedan kunde 

visas vara en bekant, granne eller familjemedlem. Viktigt att kunna prata om dessa känslor i 

sjuksköterskegruppen men ledaren bemötte detta genom att poängtera vikten av att veta varför 

de tackad nej till uppdrag.  

 

Utvecklingen var en viktig aspekt för att förändringen och det nya arbetssättet skall bestå och 

implementeras i verksamheten var det viktigt att driva utveckling och förbättring av den. 

 

Utbildning  

Det kunde ibland gå flera månader för vissa medarbetare mellan uppdragen vilket kan leda till 

att kompetensen förloras. Det är viktigt att ha återkommande utbildningar och praktisk träning 

på medicinsk utrustning för att personalen skall hålla sig uppdaterade på det senaste.  

  

Feedback  

Att få feedback från samverkande kollegor i detta fall ambulanssjuksköterskor var utvecklande 

och stimulerande för personalen.   

 

Smidiga lösningar  

Att hitta smidiga lösningar för praktiska saker som påfyllnad av material exempelvis läkemedel 

borde utvecklas så att det inte skall ta tid och hitta mer pragmatiska lösningar i framtiden. Att 

ersätta säkra faxrutiner genom ett nytt arbetsredskap som SBAR gav stöd i rapporteringen, men 

det behövs fler 1177-uppdrag för att kunna använda SBAR regelbundet. Ingen har sagt i grup-

pen att de fått för lite information via SBAR. Däremot är det en del av informationen som sedan 

kompletteras när sjuksköterskan är på hembesök hos patienten och bildar sig en uppfattning av 

hela situationen.  

Diskussion 

I kapitlet diskuteras resultat i ett gemensamt sammanhang där fritextsvaren från den kvantita-

tiva delen vävdes in i kvalitativa delen. Vidare förs ett resonemang angående styrkor och svag-

heter med de metoder som används i studien och förbättringsarbetet. 

Resultatdiskussion 

På många håll inklusive Fyrbodal inom Västra Götalandsregionen pågår en utveckling av vård-

service för att möta den demografiska förändringen som sker med åldrande och utflytande be-

folkning (1, 4, 5). Hälso- och sjukvårdens olika huvudmän och budgetar bidrar till hög kom-

plexitet. Det har dessutom skett en centralisering som lett till att många små sjukhus har av-

vecklats. Samtidigt som vårdgivarna skall erbjuda god och jämlik vård för alla patienter, vilket 

har inneburit att närsjukvården börjat benämnas som ett begrepp och utvecklats de senaste åren.  

 

Det är olika organiserat gällande närsjukvård i Sverige. Samverkande sjukvård är en del av 

utvecklingen av närsjukvård i Fyrbodal område. Det nya arbetssättet med samverkan har införts 

i hälften av kommuner i Fyrbodal men införande av nytt arbetssätt var förknippat med en del 

utmaningar och svårigheter. Författaren hade för avsikt att undersöka betydelsefulla faktorer 

för införande och användandet av SBAR men det har varit oundvikligt att inte sätta det i sitt 

sammanhang med samverkande sjukvård och delprojektet 1177-uppdrag.  
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Hitta rätt vårdnivå? 

Att hitta rätt vårdnivå förutsätter en samverkan mellan vårdgivarna vilket kan vara en utmaning 

med tanke på att hälso- och sjukvården i Sverige är organiserat under olika huvudmän och 

därmed olika budget för finansiering. Samverkande sjukvård med 1177-uppdrag är en samver-

kan som skall utgå med patientensfokus och genom att nyttja lokala vårdresurser tillsammans 

med patienten avgöra rätt vårdnivå. Studien visar att personalens och ledarens upplevelse av 

samverkande sjukvård sågs som ett arbetsredskap med dessa olika uppdrag för att kunna avgöra 

vårdnivå. De såg nyttan med samverkande sjukvård som gjorde att de flesta patienter kunde få 

vård i sin närmsta vårdmiljö.  

 

SBAR, en grundläggande struktur. 

Personalen inom vården kommunicerar via flera olika verktyg, telefon, fax, mail där viktiga 

patientuppgifter överförs från ena organisation till den andra där ineffektiv kommunikation bi-

drar till majoriteten av vårdskador (15, 16). Under införandet och användandet av SBAR har 

det inte hittills inkommit någon avvikelse gällande SBAR eller informationsöverföring. I munt-

lig kommunikation mellan vårdgivarna var det viktigt att skapa sig en gemensam bild av pati-

entens tillstånd, om personalen inte delar samma uppfattning kan det leda till vårdskador. Brist 

på struktur, standardisering och vem som ansvarar för patienten bidragande faktorer som leder 

till vårdskador och även frustration hos personalen (15, 18). SBAR är välbeprövat kommuni-

kationsverktyg som används internationellt för rapportering av patienter mellan vårdenheter 

(16, 17, 40, 41). Personalen upplevde att kommunikation via SBAR-blanketten var ett struktu-

rerat sätt att få rapporten men betonade att informationen kompletterades vid hembesöket. 

 

Ökar 1177-uppdrag genom bättre informationsöverföring? 

Informationsöverföring mellan 1177-Vårdguiden, kommuner och ambulans baserades från bör-

jan på faxsystem vilket var svårhanterligt. Faxförfarande tog tid i anspråk och underlättade inte 

samarbete. 1177-uppdragen började minska i antalet och arbetsgruppen behövde komma på en 

lösning för att åtgärda detta. Syftet med förbättringsarbetet var att det nya arbetssättet med in-

formationsöverföring skulle leda till att fler uppdrag kom från 1177-Vårdguiden vilket i sin tur 

skulle leda till att fler patienter kunde få bedömningar i hemmet. Det var svårt att konkretisera 

målet med hur många 1177-uppdragen skulle öka i antalet med tanke på att den processen beror 

på flera faktorer som listas här nedan. Författaren tänkte igenom att testa detta i en liten skala 

vilket gjordes med tre kommuner under sommaren men samtidigt var det komplext med tanke 

på att utveckling av 1177-uppdrag beror på följande faktorer:  

 

 Det förutsätter att patienten ringer till 1177-Vårdguiden  

 1177-Vårdguiden ligger i fyra orter inom Västra Götalandsregionen där samtal från Fyr-

bodal besvaras av alla dessa fyra orter.  

 Att sjuksköterskor inom dessa 1177:s områden skall tänka tanken samverkande sjuk-

vård i Fyrbodal. 

 Att personalen som utför 1177-uppdrag har positiv bild av samverkan 

 Att personalen har möjlighet att utföra uppdrag.  

 

Under testperioden med tre kommuner var det för få uppdrag just till dessa tre kommuner som 

testade det nya arbetssättet där beslut togs att införa i hela Fyrbodal.  Den ökningen på 1177-

uppdrag som sågs i samband med att SBAR-blanketten infördes kunde till en viss del kopplas 

till den nya informationsöverföringen men samtidigt kom det fram genom denna studie att det 

var andra faktorer som var viktiga vid utveckling av 1177-uppdrag. Målet med förbättringsar-

betet att fler patienter skulle få bedömningar hade uppnåtts till en viss del men samtidigt kom 

det fram att det berodde inte bara på bättre informationsöverföring utan andra faktorer som 
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påverkade utvecklingen av 1177-uppdrag. Medianvärde för 1177-uppdrag ökade efter SBAR 

införande men samtidigt ses en minskning under januari, februari och mars perioden där det 

kom fram att 1177-Vårdguiden hade en ansträngd verksamhet under dessa månader med lång 

svarstid och en omorganisering på ledningsnivå samt personalomsättning. Den trenden kan av-

läsas ur diagrammet, se figur 8, glädjande är att antal uppdrag under april har börjat stiga igen.  

 

Personalens och ledarens inställning påverkar 

Inställning hos personal och ledare när det gäller samverkande sjukvård och 1177-uppdrag var 

en av dessa faktorer. Den studerade kommunen hade i den kvantitativa delen högre medelvärde 

i jämförelse med totalen kring inställning till samverkande sjukvård och 1177-uppdrag men de 

ansåg inte att SBAR-blanketten bidrog till fler uppdrag men samtidigt ansåg de inte att det 

tidigare faxunderlagen var bättre. I den här studerade kommunen som gjorde flest 1177-uppdrag 

tolkade författaren att det handlade inte bara om vilket arbetsverktyg sjuksköterskor använde 

sig av utan att det var inställning hos personalen och deras ledare som var motor i utvecklingen 

som bidrog till att det fanns en positiv inställning i gruppen. Personalen och ledare var överens 

om nyttan med samverkande sjukvård och 1177-uppdrag.  

 

SBAR-verktygets introduktion 

SBAR-verktygets införande behövde sättas i samband med hela kontexten gällande samver-

kande sjukvård för att förstås och det et har kommit fram betydelsefulla faktorer utifrån chefens 

perspektiv via den kvalitativa innehållsanalysen. Det var viktigt att skapa förutsättningar för att 

lyckas med samverkande sjukvård och dessa handlade om att se patientnyttan och personalnyt-

tan. Att ha ekonomiska förutsättningar, det vill säga att ha tillräckligt med resurser är avgörande 

för detta. Det var något som genomsyrade intervjuade fokusgruppen just nyttan med samver-

kande sjukvård och att ha möjlighet att åka på uppdrag.  

 

Det kom fram genom fokusgruppen att SBAR spreds till andra vårdenheter och yrkeskategorier 

inom hemtjänsten, vårdbiträden och undersköterskor. Tack vare insiderrollen har författare 

kunnat följa den spridningen till andra yrkeskategorier inom Fyrbodal. Det ingår inte i denna 

studie att följa den utvecklingen men författare anser att det behövdes nämnas som en oförut-

sedd effekt av införande av SBAR.  

 

Det var intressant att observera att nyttan med samverkande sjukvård sågs utifrån patienten och 

dennes anhöriga samt personalen. Att kunna utföra bedömning och adekvat åtgärd hemma hos 

patienten upplevdes positivt av personalen ur två synpunkter, den ena att kunna hjälpa fler pa-

tienter och den andra var kompetensutveckling.  

 

Introduktionen och användandet av SBAR upplevdes olika av personalen men det som kom 

fram genom denna studie var att komplexa vårdorganisationer kräver mycket mera tid än vad 

författare hade tillförfogande för att införa ett nytt arbetssätt. Det kom fram många betydelse-

fulla faktorer för införande och användandet av SBAR-blanketter.  

 

För införandet kom det fram att förankring hos ledare var viktigt och standardiserad introdukt-

ion av SBAR-blanketten vilket innebar att alla ges möjlighet till samma utbildning, avsätta till-

räckligt med tid, samma utbildningsmaterial och kunna utföra övningar på patientfall. 

 

För användandet av SBAR-blanketten var det viktigt att personalen förstod syftet med att an-

vända sig av blanketten, att den var praktiskt lämpligt, lättillgängligt vid samtal med 1177-

Vårdguiden, att båda parter tar initiativ till rapportering enligt SBAR och att rapportering höll 

bra tempo d v s inte var för snabbt.  
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Slutsatser 

Nedanstående slutsatser som denna studie kom fram till presenteras med utgångspunkt i studi-

ens syfte och frågeställning: 
  

1. Användes SBAR-blanketten och bidrog det till fler 1177-uppdrag? 

SBAR användandet varierade, det kom fram följande anledningar varför den inte användes: 

 Vissa sjuksköterskor förstod inte syftet med den 

 Viss selektion gjordes på vilka patientuppdrag som den passade in 

 Sjuksköterska var van vid att rapportera sedan tidigare, behövde ingen mall.  

 Den var inte tillgänglig när 1177-Vårdguiden ringde. 

 Ansågs vara opraktiskt att använda i bilen.  

 Vem tar initiativ till att rapportera enligt SBAR var oklart. 

 

2. Vad kunde förbättras vid implementeringen av verktyget?  

Informationen och utbildningen skulle standardiserats samt gjorts mer konkret kring infö-

rande av SBAR-blanketten. Syftet med användning av SBAR borde betonats och klargjorts 

flera gånger under utbildningen och användandet.  
 

3. Påverkades användandet av SBAR av förståelsen för 1177-uppdrag och sam-

verkande sjukvård?  

Av den studerande kommunen kan vi inte säga att användandet av SBAR påverkades av 

bättre inställning till 1177-uppdrag. Kommunen var positiva till 1177-uppdrag och samver-

kande sjukvård i sin helhet men SBAR användandet förekom sporadiskt.  
 

4. Påverkades införande och användande av närmaste chefs inställning till ut-

vecklingsarbetet, delprojektet och verktyget? 

Införandet av det nya arbetssätt påverkas till en stor dela av chefens inställning som är motor 

i utvecklingen av förbättringsarbete.  
 

5. Vad kan man dra för lärdomar av förbättringsarbetet kring införandet av 

SBAR? 

Att det ges tillräckligt med utrymme för introduktion av SBAR genom standardiserad ut-

bildning, praktiskt träning av SBAR-blanketten och förståelse varför SBAR skulle använ-

das var dessa betydelsefulla faktorer som kom fram genom denna studie.  

Metoddiskussion 

Metoder för studiens genomförande 

Författaren till denna studie är projektledare för samverkande sjukvård och är en del av forsk-

ningsmiljö där författaren valde att inta aktörssynsätt. Vid detta aktörssynsätt läggs tonvikt på 

att verkligheten är en social konstruktion som påverkas av och påverkar människan och där 

forskaren själv är en del av denna sociala konstruktion (31, 42).   

 

Aktörssynsättet har medfört en djupare förståelse av förbättringsarbetet, men samtidigt var för-

fattaren medveten om att resultatet av studien kan ha påverkats av dennes medverkan i samver-

kande sjukvård som projektledare. Den låga svarsfrekvensen på webbenkäten kan vara en sådan 

faktor att respondenterna anser att projektledare ändå fick tillräckligt information sedan tidi-

gare. Författaren inser att jag varit både en ”insider” (som projektledare) och en ”outsider” (som 

masterstudent). Denna dubbla roll har krävt en ständig etisk reflektion kring de frågor jag ställt 

och de frågor jag svarat på. Det har ibland varit besvärligt och inte alltid fungerat. Emellertid 
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tro jag att insider/outsider-kombinationen inneburit att jag genom min förförståelse kunnat 

komma åt sådan information som en renodlad outsider inte kan komma åt. Ett exempel på detta 

är kulturkompetensen kring det lokala förutsättningar som är svår att skaffa sig som outsider.  

 

Utifrån denna studies syfte att undersöka betydelsefulla faktorer för införandet och användandet 

av SBAR-verktyget valde författaren att genomföra en deskriptiv studie. Dessa studier används 

när det finns grundläggande kunskap inom och förståelse för området där målet är att beskriva 

men inte förklara relationer (37, 42).  SBAR som kommunikationsverktyg är välbeprövat och 

används inom vården på många håll (15-17, 21, 41). Valet av deskriptiv metod fungerade för 

denna studie där författaren fick fram betydelsefulla faktorer för införandet och användandet av 

SBAR utifrån den forskningsmiljön där SBAR-blanketten infördes.  

 

Valet av webbenkäter ses av författare som en svaghet med tanke på de bakomliggande faktorer 

som behövdes för att respondenterna skulle besvarat enkäten via webben som författare inte var 

medveten om. För det första visade det sig att maillistan inte var rensad och det kunde vara 

personer som hade slutat där eller var anställda som timvikarier. För det andra krävdes det att 

medarbetarna arbetade just under den tiden enkäten sändes och använde sitt jobbmail regelbun-

det. Det har kommit till författare att jobbmailen användes sporadiskt av en del sjuksköterskor 

som kan ha missat webbenkäten. Författaren var tvungen att förlänga påminnelsen tre gånger 

men fick ta beslut att räkna in de svar som hade inkommit p g a deadlinen för denna uppsats. I 

detta fall ansåg författare att det hade varit bättre att använda sig av pappersenkäter och distri-

buerat via avdelningschefer för att komma åt sjuksköterskor som var aktuella och arbetade i 

verksamheter.   

 

Ett sätt att höja studiens tillförlitlighet var att använda sig av flera olika metoder för att under-

söka samma företeelse. På det viset fås flera olika perspektiv på studieobjektet. Ett sätt var 

triangulering se figur 7. Genom att använda resultat från enkätens fritextsvar, fokusgrupp inter-

vju och intervju med enhetschefen. 

 

 
Figur 7. Åskådliggör triangulering. 

 

Triangulering genom användning av två eller flera olika metoder för att undersöka ett visst 

studieobjekt. Insamling av data söker bekräftelse från tre olika slags källor (42, 43). Denna 

studie datainsamling skedde genom webbenkät, fokusgrupp intervju och intervju med enhets-

chefen anser författaren att insamlingstekniken räckte för att besvara studiens fråga.  

Metoden för förbättringsarbete 

Att använda sig av coacher var det närmaste författaren kunde komma till microsystemet. En 

svaghet var att coacherna och författaren inte kunde träffas oftare för att diskutera metoden och 

tillvägagångssättet. Praktiskt var det svårt att organisera eftersom coacherna kom från olika 

städer med långa avstånd och det var svårt även för chefer att hitta vikarier. Det skedde en del 
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konversationer via mail och telefonsamtal vilket gjorde att gruppen inte fick en helhet. 5 P 

metoden att beskriva verksamheten gav en bild av samverkande sjukvård det vill säga den kon-

texten det nya arbetssättet skulle genomföras inom.  

 

Författaren upplevde dock att det var svårt att introducera 5P och PDSA till coacherna eftersom 

ingen hade arbetat med verktygen tidigare. Att involvera samverkanscoacher i förbättringsar-

bete ansåg författare att det var rätt tillvägagångssätt, men att de behövdes utrustats med mer 

standardiserade och konkreta instruktioner kring hur de skulle introducera SBAR på sina ar-

betsplatser. De fick med sig, länk till video, informationen och rekommendation att avsätta tid 

för utbildning. Tid för utbildning borde ha konkretiserats och förankrats hos enhetschefer om 

vikten att få tid till den utbildningen.  

 

Författaren kan inte låta bli att undra om det hade varit bättre att använda sig av annan metod 

som genombrottsmetoden? När det gäller stora vårdorganisationer över vårdgivargränser vid 

införandet av nytt arbetssätt där medarbetarna får introduceras via lärandeseminarium kunde 

genombrottsmetoden passat in.  

Implikationer för praktik 

När systematiskt förbättringsarbete utförs i stora komplexa vårdorganisationer bör det avsättas 

mer tid än det görs annars till förbättringsarbete. Tid måste avsättas för att göra noggrann pla-

nering och förstudier på själva forskningsmiljön. Standardiserad och tydlig information till in-

volverande med konkreta instruktioner hur arbetet skall genomföras är av stor vikt.  

Implikationer för forskning 

Författaren är medveten om svagheten att patienterna inte involverades i denna studie och frå-

gan kvarstår skulle resultatet påverkats om patienten involverades i förbättringsarbete? För vi-

dare forskning skulle det vara värdefullt att ta reda på patienternas upplevelse av samverkande 

sjukvård och 1177-uppdrag? 
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Bilagor 

Bilaga 1. SBAR-blankett för informationsöverföring vid 1177-uppdrag                                                                           

S SITUATION    
 

 Ring in den 1177-Vårdguiden du 
fick samtalet från: 

    1177 Alingsås       077XXXXXX                   1177 Skövde       077XXXXXXX 
1177 Göteborg    077XXXXXX             1177 Uddevalla  077XXXXXXX 

 

 Namn på rapporterande sjukskö-
terska från 1177: 

 

 

 
 

Problemet/anledningen till att pa-
tienten kontaktat 1177: 

 

 Patientens adress:                                                         

 Möjlighet att ta uppdrag:                                            

 Patientens namn:                                               

 
Patientens personnummer: 

 

 

 Telefon och portkod:                                      

B BAKGRUND   
 Kort rapport från ssk på 1177 om 

vad patienten berättat om aktu-
ellt problem och eventuella åtgär-

der och behandlingar som hittills 
gjorts: 

 

 
 

 Patientens vårdcentral:       
                  

 

A  AKTUELLT TILLSTÅND  

 Aktuell status kopplat till situat-
ionen: 

 
 
 

R REKOMMENDATION 
Åtgärd: 

 
 

Ange tidsram ungefär (inga klock-
slag) när du kan åka på uppdrag: 

 

Bekräftelse på kommunikationen.  
Finns fler frågor? Är vi överens? 
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Bilaga 2. Personalenkät inom kommuner under PDSA 

Utvärdering 1177-uppdrag Juni Juli Augusti 2014 

Lilla Edet – Mellerud – Vänersborg 

 

Uppdrag initierat den ___ /____ ca kl _____ 

 

Kommun  Lilla Edet 

  Mellerud 

  Vänersborg 

 

Vänligen uppskatta tid som uppdraget tog fr.o.m. fösta kontakt med kommunsjuksköterska till 

avslutat samtal (Tid för dokumentation skall EJ räknas med). 

 

  < 5 minuter 

  5 – 10 minuter 

  10 – 15 minuter 

  15 -20 minuter 

  > 20 minuter 

Orsak till att uppdraget tog > 20 minuter: 

Sjuksköterska upptagen och ville att vi skulle ringa igen om en stund

   

  Dålig mobiltäckning 

Annat_____________________________________________ 

   

  Sjuksköterska avböjt uppdraget 

  Orsak: ________________________ 

 

OBS! Ifylld blankett läggs till coachen 
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Bilaga 3. Personalenkät till 1177 verksamheter under PDSA 

Utvärdering 1177-uppdrag juni, juli & augusti 2014 
Lilla Edet – Mellerud – Vänersborg 

 
 

Kommun  Lilla Edet 

 
  Mellerud 

 

  Vänersborg  

 

 

Vänligen uppskatta hur lång tid tog samtalet från 1177 fr.o.m. första kontakt med 1177 till 

avslutat samtal. 

  < 5 minuter 

 

  5-10 minuter 

 

> 10min. 

 

Orsak till att uppdraget tog > 10 minuter: 

 

Jag var upptagen med en annan patient hänvisade 1177 att ringa till-

baka till mig om en lite stund. 

 

Dålig mobiltäckning, var tvungen att avbryta samtal och ringa till-

baka  

 

 

Annat____________________________________________ 

 

Hur upplevde du informationsöverföringen via SBAR? 

 

Frikommetar_____________________________________________________________ 

 

Kan du tänka dig att använda SBAR igen vid informationsöverföringen gällande 1177-uppdrag 

i kontakt med sjukvårdsrådgivningen? 

 

Frikommentar____________________________________________________________ 

 

Annat som du vill kommentera gällande SBAR? 

 

 

Ifylld blankett lämnas till MAS-en i ditt område.  
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Bilaga 4. Definiering av PDSA testet 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planera 
Vad har vi för idéer om förändringar/förändringskoncept? Vad vill vi testa? Vad har vi för 

frågeställningar? Vad tror vi om hur det kan bli?  
Idéer - frågor: Antagande/risker: 

Kan vi med hjälp av strukturerad blan-

kett SBAR förmedla 1177-uppdrag så 

att korrekt info når mottagare? 

Vad kan hända? 

Dålig mobiltäckning 

Upptagen med patientarbete 

Uppfattat fel information 

 

 
 

Vad ska testas?  
Vilken data ska samlas in?  

Var? Vem? 
När? 

SBAR som är formad efter lokala behov. 

 

 

 

1177  

Ambulansen 

Kommun: 

Lilla Edet 

Mellerud 

Vänersborg 

 

Coacher Juni 2014 

Juli 2014 

Augusti 2014 

 

1177 rapporterar patienten enligt SBAR 

till ssk i kommunen eller ambulansen 

 

 

 

   

 
 Göra (Pröva/Testa) 

Genomför förändringen enligt planen ovan. Beskriv eventuella svårigheter, avvikelser från 

planen och oförutsedda effekter. 

Hur kommer vi att veta att en
förändring är en förbättring?

Planera

GöraStudera

Agera

Vad är det vi vill uppnå?

Vilka förändringar
resulterar i

förbättringar?

 

Mål : Förmedla 1177-uppdrag via tele-

fon med hjälp av SBAR som underlättar 

samverkan. 
 

 

 

Tidplan: 
Testperiod juni-juli-augusti-månad 

 

 

 



 

39 

 

 

 

Studera (analysera) 

Redovisa och tolka era data (bifoga linjediagram med mätning över tid). Jämför resultaten 

med era antaganden och sammanfatta vad ni lärt. Var förändringen en förbättring? 

 

Mätningar 1177: 

 

Orsakskoder 

: 

 1.Dålig mobiltäckning 

 2.Upptagen med patientarbete var tvungen att ringa åter 

 

 Patientavvikelser och antal 1177-uppdrag (detta mäter vi inom Samverkande sjukvård) 

 

Tidsramen för förmedling av uppdrag enligt SBAR till följande kommuner Lilla Edet, Mellerud och 

Vänersborg. Hur lång tid tog det för att förmedla ett 1177-uppdrag från det när du fick kontakt med 

kommunsköterska:  

 

< 5min 

< 10min 

< 15 min 

< 20min 

>20min orsakskod________________ 

 

 

Något annat du vill kommentera_________________________ 

 

 

Kommun ssk: 

Kör bil återkommer … 

Upptagen patientarbete… 

Dålig mobiltäckning…. 

Uppfattat fel information….. 

 

 Stämde cykelns resultat överens med de antaganden som gjordes vid planeringen?      Ja        Nej 

 Fanns data som kunde hjälpa till att besvara frågorna som ställts vid planeringen?       Ja        Nej 

 
 

 Agera 
Vilka slutsatser drar vi av testet? Behöver vi testa i större skala? Vilka förändringar bör 

göras mot bakgrund av de resultat testen visade? 
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Bilaga 5. Missiv brev till personalenkät 

   
Missiv brev till webbenkäten 
 

 

 

 

 

 

 

Hej 

Mitt namn är Amira Donlagic och är projektledare för Samverkande sjukvård. Jag går kursen i 

kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd 60 hp på Hälsohögskolan i Jönköping.  

Denna enkät är en del av studie i masteruppsatsen i ett förbättringsarbete. Förändringsarbete 

omfattar införande av SBAR verktyg istället för säkra faxrutiner vid 1177-uppdrag. 

Dina svar är viktiga och därför vore jag tacksam om du kan besvara enkäten omedelbart utan 

att diskutera med dina kollegor för att inte riskera bias med denna studie.  

 

Dina svar kommer att behandlas med fullt konfidentialitet och resultatet av denna enkät presen-

teras på gruppnivå.  Redogörelse för slutsatser av denna studie kommer att mailas ut till era 

verksamheter. Om du har frågor gällande studie eller enkäten är du välkommen att kontakta 

mig på min mobil 070 25 26 328 eller mailadress: amira.a.donalgic@vgregion.se 

Har du synpunkter på förfarande av denna studie är du välkommen att kontakta min handledare 

Sven Kylén, Ph D FoUU Fyrbodal, sven.kylen@vgregion.se 

 

Tack för din medverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amira.a.donalgic@vgregion.se
mailto:sven.kylen@vgregion.se
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Bilaga 6. Webbenkät till personal 

 

Undersökning om införandet av SBAR-verktyg istället för säkra faxrutiner vid 1177-
uppdrag 

1. Markera var din arbetsplats är 
 

 
Ambulans - Bohus Norr 

 
Ambulans - Bohus Väst 

 Ambulans - Dalsland 

 
Ambulans - Lilla Edet 

 
Hemsjukvård - Bengtsfors 

 Hemsjukvård - Dals Ed 

 
Hemsjukvård - Färgelanda 

 
Hemsjukvård - Lilla Edet 

 Hemsjukvård - Lysekil 

 
Hemsjukvård - Mellerud 

 
Hemsjukvård - Munkedal 

 Hemsjukvård - Orust 

 
Hemsjukvård - Sotenäs 

 
Hemsjukvård - Strömstad 

 Hemsjukvård - Tanum 

 
Hemsjukvård - Trollhättan 

 
Hemsjukvård - Uddevalla 

 Hemsjukvård - Vänersborg 

 
Hemsjukvård - Åmål 

 
1177-Vårdguiden - Alingsås 

 1177-Vårdguiden - Göteborg 

 
1177-Vårdguiden - Skövde 

 
1177-Vårdguiden - Uddevalla 

 
 
 
 
2. Ange hur många år du har arbetat som: 
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leg. sjuksköterska   

 
antal år med specialistutbildning   
 
 
3. Har du överfört/utfört 1177-uppdrag 
 

 Ja 

 Nej 

 
 
4. Brukar du använda SBAR vid 1177-uppdrag? 
 

 Ja 

 Nej 

 Ibland 

 
 
5. Om du svarat nej eller ibland på fråga 4, ange anledning till det här: 

___________________________________________________________________ 

Värdera ditt svar i följande frågor 1=inte alls och 9=i högsta grad. 

I vilken utsträckning anser du att: 

 
6. Samverkande sjukvård förbättrar vården för patienten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
7. 1177-uppdrag är viktiga 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
8. 1177-uppdrag ger patientnytta 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
9. 1177-uppdrag gynnar patientsäkerheten 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
10. Din organisation bör fortsätta utföra/ge 1177-uppdrag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
11. Man får tillräcklig tid för att sätta sig in i SBAR-verktyget 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
12. SBAR-informationen räcker för att utföra 1177-uppdrag 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
13. Det tidigare faxunderlaget var bättre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
14. SBAR är användarvänligt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
15. SBAR ger mig trygghet i mitt arbete med 1177-uppdrag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
16. SBAR bidrar till att det blir fler 1177-uppdrag 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
Saknar åsikt. 

 
 
17. Vänligen beskriv hur SBAR introducerades på din arbetsplats: 
 
  

  

  

  

 
18. Något annat du vill dela med dig av? 
 

  

  

  

  

 

 


