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Rapporteringsstöd SBAR i Procapita 

En vanlig orsak till tillbud och händelser i vården är att det på något vis brustit i 

kommunikationen mellan personer och verksamheter. För att minska risken att 

missförstånd uppstår som kan äventyra patientsäkerheten är det viktigt att kommunicera 

med varandra på ett säkert och tryggt sätt.  

Detta innebär att kommunikationen ska vara korrekt och vara avgränsad till den 

aktuella situationen så att all personal har en gemensam bild av situationen. 

SBAR är en fastställd modell för hur kommunikationen ska ske för att lämna och ta 

emot viktig information. SBAR ska användas vid rapporteringssituation från 

omvårdnadspersonal till sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. 

Dokumentation görs av legitimerad personal i Procapita under sökordet SBAR.  

SBAR kommer inte att publiceras till nationell patientöversikt.  

 

Vid akut eller direkt livshotande tillstånd ringer omvårdnadspersonal först 112 och 

tillkallar ambulans och kontaktar sedan tjänstgörande sjuksköterska. 

SBAR – Rapport från omvårdnadspersonal – till legitimerad personal 

Följande frastexter är kopplade till sökordet ”SBAR - Rapport”  

S – Situation 

Vad är problemet/anledningen till kontakten? 

Exempel: Kalle är yr och illamående och svettig. 

Exempel: Gretas lyftskynke har gått sönder. 
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B – Bakgrund 

Kort sjukhistoria och pågående hälsoproblem. 

Exempel: Kalle har insulinbehandlad diabetes. 

Exempel: Greta har Parkinson och kan inte förflytta sig själv. 

A – Aktuellt 

Fakta om nuläget gällande allmäntillståndet: t.ex. temp, puls, blodtryck, andning, 

medvetandegrad samt ev. p-glukos. 

Exempel: Regelbunden puls men lite snabb. 

Exempel: Greta är orolig för sin förflyttning. 

R – Rekommendation 

Åtgärd (behandling/ordination/hembesök) 

Tidsram 

Exempel: Jag vill att du kommer hit nu och bedömer patienten. 

Exempel: Jag vill att Greta får ett nytt lyftskynke innan lunch. 

Behandla – legitimerad personals beslut 

Följande frastexter är kopplade till sökordet ”Behandla”. 

Vad 

Exempel: Ta P-Glukos och återkoppla värde till sjuksköterska. 

Exempel: Arbetsterapeut undersöker om det finns lyftskynke i hjälpmedelsförrådet. 

Lyftskynket ska tas ur bruk. 

Vem 

Exempel: Omvårdnadspersonal med delegering. 

Exempel: Arbetsterapeut 

Hur 

Exempel: Material för P-Glukos kontroll finns hos patienten. 

När 

Exempel: P-Glukos tas direkt efter samtalet med sjuksköterska. 

Exempel: Arbetsterapeut återkopplar till omvårdnadspersonal inom en timme. 

Mer information om SBAR 

På Kommunförbundet Skånes hemsida https://kfsk.se/rapporteringsstod/ finns mer 

information om rapporteringsstöd för omvårdnadspersonal och som kan sparas som en 

app.  
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