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ISBAR er et verktøy for strukturert muntlig kommunikasjon anbefalt av WHO. 
ISBAR står for:
• I: Identifikasjon
• S: Situasjon
• B: Bakgrunn
• A: Aktuelle vurderinger
• R: Råd/anbefalinger

Mål med studien
• Undersøke personalets erfaringer med kvalitet på overføring av 

operasjonspasienten til intensiv-/postoperativ avdeling (PO) før og etter 
innføring av ISBAR

• Undersøke om det var ulike erfaringer med pasientoverføring blant 
leverende og mottagende personell, og om faktorer som kjønn, alder, 
profesjon og arbeidserfaring påvirket dette.

Bakgrunn 
Postoperativ overføring av pasienter er beskrevet som en komplisert 
arbeidsprosess som utfordres av avbrytelser, tidspress og manglende 
rammeverk (1,2). Nagpal et al. viste at bare 55.8 % av all relevant 
informasjon rapporteres fra operasjonsavdelingen til intensiv/PO (3).  Andre 
studier har vist at den muntlige rapporteringen ofte er ustrukturert og at 
viktig informasjon blir utelatt (4, 5).  Bruk av sjekklister ved rapportering har 
vist seg å øke nøyaktigheten på informasjonen (1). 

Metode og utvalg
Studien hadde et beskrivende, pre/post-intervensjonelt design. All involvert 
helsepersonell i pasientoverføringer, fra operasjon til intensiv/PO, ble invitert 
til å delta i en spørreskjemaundersøkelse før (n=116) og etter (n=90) 
implementering av ISBAR. Spørreskjemaet som ble benyttet var «Handover
Quality Rating Form (HQRF)» utviklet av Manser et al. (6), oversatt til norsk 
av Reine et al. (7).

Funn
Opplevelsen av at mottagende personell (intensiv/PO) hadde tidspress ble 
redusert etter innføringen av ISBAR. Rapporten fulgte en mer logisk struktur, 
hvor tilgjengelig dokumentasjon aktivt ble benyttet. Personalet opplevde at 
all relevant informasjon ble kommunisert, og eventuelle konflikter ble løst 
etter implementering av ISBAR. Mottagende personell hadde mer negative 
erfaringer med overleveringen, både før og etter ISBAR, enn leverende 
personell (Operasjon/Anestesi). Det var få signifikante sammenhenger på de 
ulike påstandene i forhold til faktorene kjønn, alder, profesjon og erfaring. 
Kun profesjonsbakgrunn hadde innvirkning på erfaringene. 92.1% av 
deltagerne mente at ISBAR hadde øket kvaliteten på pasientoverføringene 
(8).  
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Oppsummering
• Personalet opplevde en høyere kvalitet på 

pasientoverføringer (alle påstandene)
• Det var forskjellige erfaringer mellom 

leverende og mottagende personell 
• Kun profesjonsbakgrunn, av faktorene kjønn, 

alder, profesjon og erfaring, hadde innvirkning 
på erfaringene

Effekt av intervensjonen:
• Bedret opplevelse av kvalitet, mer struktur på 

rapportene
• Økt følelse av teamarbeid hos personalet på 

operasjonsavdelingen 
• Bedre forberedt personale på intensiv/PO
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