
SBAR –
ett rapporteringsstöd



Syftet med 
rapporteringsstödet SBAR

• Att ge omvårdnadspersonal stöd inför rapportering 

till sjuksköterska 

• Att information om patientens hälsotillstånd 

inhämtas på ett strukturerat sätt

• Att rapportering sker effektivt med kortfattad, för 

situationen relevant, information



Nytta med SBAR-appen
• Hjälper personalen att rapportera utifrån kommunikationsmodell 

SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuell bedömning, Rekommendation), 

som används i merparten av svensk hälso- och sjukvård

• Ger struktur, stöd och vägledning till den som 

- saknar utbildning i kommunikationsmodellen SBAR,

- är ny sin yrkesroll eller 

- har bristande språkkunskaper 



Så används SBAR-appen idag

• SBAR-appen är framtagen av Halmstad 

kommun, men används i cirka 

180 kommuner i landet

• SBAR-appen är enkel att använda

- ingen inloggning eller autentisering krävs

- kan användas direkt efter nedladdning

• Ingen information överförs digitalt



Brister i dagens SBAR-app
• Kunskapsinnehållet som finns i SBAR-appen behöver 

kvalitetssäkras på nationell nivå

• Drift och förvaltning av appen görs av en eldsjäl, 

vilket utgör en risk för fortsatt drift

• Teknisk uppgradering behöver genomföras



Erbjudandet innebär
• Inera tar över ansvaret för SBAR-appens utveckling och förvaltning 

• Kunskapsinnehållet som finns i SBAR-appen kvalitetssäkras på 

nationell nivå 

• Genom lättförståeligt och korrekt språk, utifrån inarbetade processer 

från bland annat 1177, kan användarupplevelsen och nyttan öka



Vad anslutande kommun behöver göra

• Appen kommer att kunna laddas ned från ställen där appar finns, ingen teknisk 

anslutning krävs.



Pris
Priset är uppdelat i fem nivåer beroende på kommunstorlek. Priset är en indikation och kan 

komma att sänkas om intresset är högre än förväntat, däremot kommer priset inte att bli högre. 

Är intresset lågt kommer Inera inte att gå vidare med utvecklingen.

Kategori Invånare Prisindikation SEK

Befolkningscentra >350 000 60 000 

Stor 100 001 - 350 000 40 000 

Medelstor 50 001 – 100 000 30 000

Mindre 10 001 – 50 000 20 000

Liten Upp till 10 000 15 000


