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Sammanfattning 

Bakgrund: Personcentrerad vård blir allt viktigare i dagens sjukvård. Avsikten med det 

är att patienten ska inkluderas som en del av teamet. Patientens rätt till 

delaktighet står reglerat i patientlagen som anger att vården ska utformas i 

samråd med patienten. Informationsöverföringsprocessen är en kritisk del i 

vården som ofta ligger till grund för de patientskador som uppstår. 

Bedsiderapportering är en relativt ny form av överrapportering där målet är 

att göra patienten delaktig genom att överrapporteringen sker vid patientens 

säng. Sjukvårdspersonalen ska förvissa sig om att adekvat information nått 

fram och uppfattats av patienten och eventuella närstående.  

Syfte:  Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av bedsiderapportering. 

Metod: En litteraturöversikt har utförts enligt Fribergs metod. Till resultatet har sex 

kvalitativa, två kvantitativa och två artiklar med mixad metod använts. 

Dorothea Orems omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram.  

Resultat: I resultatet framkom tre teman om patienternas erfarenheter och upplevelser 

av bedsiderapportering: patientens önskan om delaktighet, att känna sig 

informerad, och hantering av känslig information. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Orems omvårdnadsteori och adekvat litteratur. 

Orem belyser vikten av att sjuksköterskan med hjälp av patientens delaktighet 

och engagemang skapar en god vårdrelation, vilket är avgörande för att 

sjuksköterskan ska kunna göra en korrekt bedömning av patientens aktuella 

status. Vidare beskrivs patient empowerment som ett förhållningssätt som 

sjuksköterskan bör använda sig av i omvårdanden av patienten. Det här bör 

göras med avsikt att stärka patientens möjlighet till egenvård. 

Nyckelord: Bedsiderapportering, patient empowerment, delaktighet, information, 

integritet, sekretess. 

 



Abstract 

Background: In today's healthcare, person-centered care becomes increasingly important 

with the intention of including the patient as part of the team. The patient's 

right to participation is regulated in the law, which states that care should be 

designed in consultation with the patient. A critical part of the care is the 

communication between health care professionals about the patients’ 

condition. Bedside shift reports is a relatively new concept in healthcare 

with the purpose to make the patient involved in the care. Healthcare 

professionals must ensure that adequate information has been identified and 

perceived by the patient and any related persons. 

Aim: The aim was to describe adult patients’ experiences of bedside shift reports. 

Method: A literature review was performed according to Friberg's method. A total of 

ten scientific articles were included in the review, of which six were 

qualitative, two were quantitative and two articles used a mixed method. 

Dorothea Orem’s nursing theory has been used as a theoretical frame of 

reference. 

Results: The results revealed three themes about patients’ experiences of bedside 

shift reports: the patient's desire for participation, to feel informed, and 

handling of sensitive information. 

Discussion: The result were discussed based on Orem's nursing theory and adequate 

literature. Orem illuminates that the nurse, with help from the patients’ 

participation and commitment create a good healthcare relationship, which 

is crucial for the nurse to be able to make a proper assessment of the patient 

current status. Furthermore, patient empowerment is described as an 

approach that the nurse should use in the care of the patient. This should be 

done with the intention to strengthen the patient's ability to selfcare. 

Keywords: Bedside reporting, patient empowerment, participation, information, 

integrity, confidentiality. 
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Inledning 

Muntlig överrapportering av inneliggande patienter sker dagligen mellan sjuksköterskor, 

exempelvis vid skiftbyte eller om patienten ska byta vårdavdelning. I de verksamhetsförlagda 

utbildningar vi deltagit i har vi uppmärksammat att överrapporteringen vanligtvis sker inne på 

sjuksköterskeexpeditionen utan patientens närvaro. Vi anser att det kan medföra att patienten 

riskerar bli en outnyttjad resurs trots att det är patienten som är expert på sig själv. 

Bedsiderapportering är ett begrepp som vi uppmärksammat under 

sjuksköterskeutbildningen men som vi inte haft någon tidigare erfarenhet av. Efter en 

gemensam diskussion kring begreppets betydelse utfördes en kort informationssökning där 

det visade sig att bedsiderapportering är ett relativt nytt och mer personcentrerat sätt att 

rapportera på, med syfte att få patienten delaktig i sin vård. Den korta informationssökningen 

visade att sjuksköterskor upplevde integritet- och sekretessfrågan som bekymmersam, men 

det framgick inte hur patienten upplevde det. Frågan väckte därför vårt intresse och lade 

grunden för vårat självständiga arbete. 

 

Bakgrund 

Kommunikationens betydelse 

Informationsöverföringsprocessen mellan sjuksköterskor, patienter och övrig vårdpersonal är 

enligt Lindh och Sahlqvist (2012) ett vanligt riskområde inom vården. Otydlig information 

kan leda till att patienten inte förstår och därför inte kan påverka sin egen vård. 

Socialstyrelsen rapporterar att ungefär 100 000 patienter i Sverige drabbas av vårdskador 

varje år (https://patientsakerhet.socialstyrelsen.se/om-patientsakerhet/matningar-och-resultat). 

Den vanligaste orsaken till att vårdskador uppstår anges vara vårdpersonalens bristande 

kommunikation, främst vid överrapportering (World Health Organization [WHO] 2009). För 

att förbättra effektiviteten och säkerheten vid rapportering kan kommunikationsverktyget 

SBAR tillämpas, vilket hjälper till att strukturera överrapporteringen (Blom, Petersson, Hagell 

& Westergren, 2015). SBAR står för Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och 

Rekommendation. Genom användandet av SBAR minskar risken att viktig information inte 

vidarebefordras eftersom problem klargörs samt att patientens sjukdomshistoria lyfts fram, 

liksom vilken vård som planeras. Inspektionen för vård och omsorg (IVO, 2014) rapporterar 

att avvikelser inom vården hade kunnat undvikits om vårdpersonalen tillämpat och följt de 

grundläggande principerna i SBAR. Vidare bekräftar IVO att bristande kommunikation 

innebär stora patientrisker och ligger till grund för flera av de vårdskador som uppstår. 
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Kommunikationsprocessen 

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2011) verifierar kommunikationens betydelse 

mellan vårdpersonal och patient samt belyser vikten av att patienten förstår den information 

som framförs. Bland patient och vårdpersonal pågår kontinuerliga kommunikationsprocesser 

där vårdpersonalen med hjälp av dialog agerar mottagare och sändare. Som mottagare samlar 

vårdpersonalen in information avseende patientens tillstånd och upplevelse av situation. Att 

agera sändare innebär i sin tur att underrätta patienten med adekvat information avseende 

exempelvis sjukdom och medicinering. Genom användandet av ett dialogiskt förhållningssätt 

där vårdpersonalen lyssnar på patienten och ger utrymme för frågor, utvecklas ett samtal där 

patienten blir delaktig.  

För att skapa en god dialog med patienten är det bra att känna till de sex olika 

informationsbarriärer som finns: institutionsbarriären, känslobarriären, kunskapsbarriären, 

rollbarriären, förståelsebarriären och språk- eller kulturbarriären (SKL, 2011). 

Institutionsbarriären belyser upplevelsen av vårdmiljön där patienten kan uppleva osäkerhet 

på grund av att vårdmiljön är ny och skrämmande. Känslobarriären handlar om oro, rädsla 

och ångest orsakad av den för patienten föreliggande sjukdomen, vilket sedermera leder till 

kunskapsbarriären som handlar om patientens frånvaro av sjukdomskunskap. Patientens 

upplevelse av underläge och beroendeställning gentemot vårdpersonalen beskriver 

rollbarriären. Det medicintekniska språket som används på sjukhus kan vara svårt för 

patienten att förstå vilket skapar förståelsebarriären. Språk- eller kulturbarriären belyser 

kommunikationssvårigheterna som kan uppstå när någon av parterna inte talar tillräckligt bra 

svenska för att kunna göra sig förstådd. Här kan en tolk behövas, men det är dock inte en 

garanti för att barriären kan överbryggas.  

 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård kan ses som ett förhållningssätt där vårdteamet arbetar tillsammans med 

patienten, med fokus på hela människan och inte enbart på sjukdomen (Vårdförbundet, 2015). 

Vårdpersonalen tillämpar ett holistiskt synsätt där patientens egen förmåga, kunskap och 

välbefinnande tillåts ta plats. Det medför att patienten inkluderas och aktiveras i sin vård 

vilket innebär att den personcentrerade vården har sin grund hos varje individuell person. 

Patientberättelsen, partnerskapet och dokumentationen är tre centrala begrepp som präglar 

den personcentrerade vården (Vårdförbundet, 2015). Genom att lyssna på vad patient och 

närstående berättar får vårdpersonalen tillgång till patientens livsberättelse vilket ger en bild 
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av hur livssituationen ser ut, samt vad det finns för resurser och behov. Den information som 

patienten delar med sig av kan sedermera ligga till grund för hur vården planeras. 

Partnerskapet involverar patient, vårdpersonal och vårdgivare. Det är viktigt att respektera 

varandras kunskapsnivå vad gäller patientens kunskap om sig själv respektive 

vårdpersonalens kunskap om sjukdom och behandling. Det blir därmed en balansgång mellan 

patientens rätt till autonomi, integritet och värdighet kontra vårdpersonalens 

kunskapsöverläge, makt och ansvar. Det gemensamma målet är ändock alltid en god och 

säker vård för patienten. Dokumentation med journalföring, patientanteckningar och 

hälsoplan med patientberättelse ska vara digital och tillgänglig för patienten. Mål, behandling 

och uppföljning ska tydligt vara beskrivna, liksom vem som ansvarar för vad samt vilket 

ansvar patienten själv har. Dokumentationen utgör en viktigt grund för att vården ska vara 

personcentrerad och sammanhållen.  

Vårdpersonalen behöver lära känna personen som finns bakom patienten för att kunna 

tillämpa en god personcentrerad vård (Ekman et al., 2011). Patienten ska ses som en enskild 

individ med egen vilja, känslor och behov som aktivt ska engageras i sin vård och behandling. 

Genom att patienten själv får möjlighet att samtala om sin sjukdomsberättelse för 

vårdpersonalen bidrar det till en relation mellan parterna som ger patienten möjlighet att finna 

lösningar till de svårigheter som finns. På så sätt blir patienten och sjukdomsberättelsen det 

centrala i både vårdandet och samarbetet mellan patient och vårdpersonal. I en svensk studie 

där syftet var att utvärdera om personcentrerad vård minskade hjärtpatienters osäkerhet 

relaterat till sjukdom och behandling, bekräftade resultatet att osäkerheten hos patienterna 

minskade (Dudas et al., 2012). Upplevelsen av osäkerhet bidrog till känslan av minskad 

kontroll, vilket beskrevs vara vanligt hos patienter som blivit inskrivna på sjukhus. Är vården 

då personcentrerad kan patientens livsberättelse i ett tidigt stadie hjälpa vårdpersonalen att 

identifiera dessa känslor och se vilka resurser som finns, och därigenom öka patientens 

kunskap för att minska osäkerheten. Därmed kan patientens vårdupplevelse och vårdkvalitet 

förbättras. 

 

Olika former av överrapportering 

Vid varje skiftbyte utförs en överrapportering av patienter mellan sjuksköterskor vilket 

innebär att överrapportering sker minst tre gånger per dygn: morgon, eftermiddag och kväll. 

Överrapportering görs med syfte att vidarebefordra viktig information om patienten för att 

säkerställa bästa möjliga vård (Scovell, 2010). Denna information innefattar bland annat 
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vitalparametrar, planerade behandlingar, såromläggningar och läkemedelsdirektiv (Drach-

Zahavy & Shilman, 2014). Sjuksköterskan kan med hjälp av erhållen information prioritera 

omvårdnaden och på så sätt bibehålla patientsäkerheten.  

Inom sjukvården tillämpas olika former av överrapportering (Sharp, 2012). Muntlig 

överrapportering, skriftlig rapportering och bedsiderapportering är tre exempel. 

 

Muntlig överrapportering 

Den vanligaste formen av överrapportering är den muntliga rapporteringen som sker mellan 

sjuksköterskor, utan patientens deltagande (Sharp, 2012). Fördelarna med muntlig 

överrapportering är möjligheten till reflektion, diskussion och kunskapsutbyte. Kerr, Lu, 

McKinlay och Fuller (2011) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna vid den muntliga 

överrapporteringen gavs möjlighet att fokusera på den information som framkom och att de 

samtidigt kunde följa upp exempelvis provsvar. Studien visade trots det att utfallet sällan blev 

fördelaktigt då risken var stor att överrapporteringen blev en tidskrävande process på grund av 

avbrytande telefonsamtal och inadekvat information. Det framkom även att viktig information 

inte alltid togs upp under överrapporteringen utan istället berättades av patienten själv när 

sjuksköterskorna gick in till patienten för att presentera sig.   

 

Skriftlig överrapportering 

När sjuksköterskor påbörjar sitt arbetspass kan de själva ta del av aktuell information genom 

att läsa patienternas journal (Sharp, 2012). Det kallas för skriftlig överrapportering, eller tyst 

rapport. Fördelen med det är att sjuksköterskan själv kan välja hur ingående hen vill läsa om 

varje patient beroende på om de träffats tidigare. Nackdelen med tyst rapport är att 

sjuksköterskan inte har möjlighet att fråga, diskutera eller återkoppla till de kollegor som 

arbetat skiftet före.  

 

Bedsiderapportering 

Bedsiderapportering innebär att den muntliga överrapporteringen utförs inne på patientsalen 

tillsammans med patienten (Mirsch, 2013, 6 februari). Det här görs med syfte att få patienten 

mer delaktig i sin vård vilket kan vara en fördel för både patient och sjuksköterska då 

informationsutbytet kan underlättas mellan parterna. Bedsiderapportering beskrivs även vara 

tidsbesparande då patient och sjuksköterska delges information samtidigt vilket minskar 

dubbelkommunikationen. Nackdelar med bedsiderapportering är hanteringen av känslig 
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information där sekretessen kan brytas och integriteten kränkas, i synnerhet om patienten 

ligger på en flerbäddsal. Carlén och Löfstedt (2016) belyser i sin intervjustudie att 

sjuksköterskor upplevde svårigheter med att informera varandra angående misstankar kring 

diagnoser om patienten själv inte visste om att misstankarna fanns. Det beskrevs också som 

olämpligt att tillämpa bedsiderapportering om patienten kände en stor oro, var dement eller 

missbrukare. Tobiano, Whitty, Bucknall och Chaboyer (2017) belyser att känslig information 

som exempelvis diagnos och prognos inte bör diskuteras inne hos patienten.  

Bedsiderapportering beskrevs av sjuksköterskorna i studien av Drach-Zahavy och Shilman 

(2014) som tidsbegränsad. De menar att den information som ska framgå vid rapportering är 

till för att hjälpa den övertagande sjuksköterskan att planera för det kommande dygnets vård.  

 

Sjuksköterskors erfarenhet av bedsiderapportering 

Sjuksköterskor beskrev i en australiensk studie skriven av Kerr, Lu och McKinlay (2013b) att 

informationsöverföringen vid bedsiderapportering blev mer detaljerad och fokuserad, vilket 

underlättade planeringen inför den fortsatta vården. De uppskattade även möjligheten att 

patienten kunde bekräfta att vården genomförts, liksom att läkemedel administrerats som det 

sagts. Sjuksköterskorna ansåg också att bedsiderapportering bidrog till förbättrad 

kommunikation då frågor kunde ställas och besvaras av båda parter. Vidare sågs närstående 

som en resurs för de patienter som drabbats av kognitiv svikt, minskad talförmåga relaterad 

till neurologisk funktionsnedsättning, palliativa patienter samt icke engelsktalande patienter. 

Sjuksköterskorna uttryckte en oro beträffande patientens sekretess och integritet, särskilt 

vid cancerbesked, drog- eller alkoholmissbruk eller om patienterna hade många besökare på 

rummet (Kerr et al., 2013b). För att bibehålla patienternas sekretess och integritet användes 

olika strategier där sjuksköterskorna bland annat kombinerade det verbala språket med icke-

verbalt språk. Det utfördes genom att exempelvis peka i patientjournalen för att förtydliga vad 

som diskuterades. Låg ljudnivå tillämpades när känsliga eller privata besked framfördes och 

vid behov bad sjuksköterskorna besökare att lämna patientsalen. 

I en studie skriven av Tobiano et al. (2017) framkom att sjuksköterskorna ibland upplevde 

det svårt för patienterna att delta vid bedsiderapportering på grund av deras medicinska 

tillstånd. Det sjuksköterskorna dock upplevde som svårast var om patienten drabbats av 

demenssjukdom eller kognitiv svikt då de inte kunde medverka på ett effektivt sätt. Det 

beskrevs också vara bekymmersamt att gå in och väcka patienterna om de sov.  
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Lagar och författningar 

I dagens sjukvård ses patienten som den som är expert på sig själv och sin hälsa 

(Socialstyrelsen, 2014). Det innebär att patientens delaktighet och inflytande i sin vård är 

viktig, varför patienten skall engageras och uppmuntras till att delta. Patienternas möjlighet 

till delaktighet står reglerat i patientlagen som tydligt anger att sjukvården ska utformas i 

samråd med patienten så långt det är möjligt, samt att hänsyn till patientens enskilda 

önskemål skall tas utifrån gemene mans förutsättningar (SFS 2014:821, kap. 5, 1–3 §). 

Informationen som delges ska således anpassas till varje individ så att mottagaren förstår vad 

samtalet handlar om (SFS 2014:821, kap. 3, 3–7§). Här måste vårdpersonalen försäkra sig om 

att mottagaren av informationen förstår innebörden av det som sagts. Det innebär i sin tur att 

närstående ska delges information och tillåtas bli delaktiga om inget uttalat hinder finns för 

det, exempelvis om patienten inte godkänner att information delges till närstående. Om 

skriftlig information efterfrågas ska det erhållas. De patienter och/eller närstående som önskar 

att avstå från information ska respekteras. 

 Vårdpersonalen ska säkerställa att patientens vård samordnas på ett lämpligt sätt med 

hänseende till individens trygghet, kontinuitet och säkerhet (SFS 2014:821, kap. 6, 1–2§). 

Information om vård och behandling ska föregå patienten innan samtycke till vård, vilket 

innebär att sjukvård inte får utföras innan patienten givit sitt godkännande (SFS 2014:821, 

kap. 4, 1–4§). Ett samtycke till vård kan när som helst dras tillbaka av patienten om denne 

ångrar sig. Om vårdtillfället är akut, där patienten inte har möjlighet att ge sitt samtycke, ger 

lagen vårdpersonalen rätt att utföra den vård som patienten behöver för att avvärja fara för liv 

och/eller hälsa. Patienten har följaktligen i enlighet med lagen rätt till att vara delaktig i sin 

vård, men det är också viktigt att ta hänsyn till att alla patienter inte alltid vill eller kan vara 

delaktiga (Kihlgren, 2009). 

 

Delaktighet 

Kihlgren (2009) och Siouta et al. (2015) beskriver att delaktighet handlar om att vara 

involverad i sin vård och att självständigt fatta beslut. När patienten får information och 

kunskap om sin sjukdom och behandling skapas en känsla av delaktighet (Siouta et al., 2015). 

Även Ringdal, Chaboyer, Ulin, Bucknall och Oxelmark (2017) belyser att kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient är viktig. När patienten involveras kan hen själv ta upp 

frågor kring sin vård och framföra eventuella behov. Delaktigheten beskrivs även bidra till att 
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patienten får information om sin vård och kommande behandling i ett tidigare skede vilket 

hjälper dem att förbereda sig inför eventuella provtagningar och undersökningar.  

Patienter har idag lättare att få tillgång till information om sjukdomar genom att läsa i 

sociala medier, på internet och i vetenskapliga skrifter (Ringdal et al., 2017). Närstående med 

medicinsk kunskap utgör också en informationskälla som patienter ofta förlitar sig på. Det 

bidrar till att kunskapen om olika sjukdomar och behandlingar ökar vilket kan göra det lättare 

för patienten att diskutera detta med sjuksköterskan.  

 

Integritet som en personlig sfär 

I Hälso- och sjukvårdslagen framkommer att den vård som bedrivs inom varje verksamhet ska 

uppfylla de krav som finns för att upprätthålla en god vård (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 2017:30, kap. 5, 1§). Kraven innebär bland annat att vården ska sörja för kontinuitet och 

trygghet, samt att patientens integritet ska respekteras.  

När patienten blir delaktig och engagerad i sin vård, liksom respekterad som människa, 

bidrar det till att integriteten bevaras (Kihlgren, 2009). Begreppet integritet kan enligt 

Sandman och Kjellström (2013) förstås ur olika perspektiv. Ett av perspektiven är integritet 

som personlig sfär, vilket Fjellström (2005) beskriver kan ses som synonymt med privatliv. 

Att utföra omvårdnad innebär att sjuksköterskan i princip alltid måste göra intrång i 

patientens personliga sfär på ett sätt som vanligtvis inte skulle accepteras. För att undvika att 

inkräkta i patientens liv på ett kränkande vis måste sjuksköterskan vara lyhörd och 

uppmärksam på dennes upplevelser. Sjuksköterskan måste således anpassa kommunikationen 

efter patientens känslomässiga inre styrka, vilket stärker autonomi och integritet (Eide & 

Eide, 2009). Mirsch (2013, 6 februari) beskriver vikten av att låta patienten styra samtalen där 

hen först får lyfta det som är viktigt för denne. På så sätt minskas risken att kränka den 

personliga sfären (Fjellström, 2005). 

  

Problemformulering 

Kommunikationen har en stor betydelse inom vården. Informationsöverföringsprocessen 

mellan sjuksköterskor är ett riskområde där otydlig information är en vanlig orsak till att 

vårdskador uppstår. Det är också viktigt att patienten förstår informationen som förmedlas av 

vårdpersonalen för att minska risken för missförstånd och upplevelsen av att vara i underläge.  

Personcentrerad vård innebär att patienten blir en del av teamet, där fokus ska vara på hela 

människan och inte enbart sjukdomen. Det kan dock finnas en svårighet i att hitta en balans 
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mellan patientens autonomi, integritet och värdighet, kontra vårdpersonalens 

kunskapsöverläge, makt och ansvar.   

I dagens sjukvård sker överrapportering vanligen utan patientens deltagande. Det innebär 

att patienten inte delges information i samma utsträckning som vid bedsiderapportering, samt 

att information inte alltid når fram till patienten trots att patientens rätt till delaktighet finns 

reglerad i patientlagen. Både för- och nackdelar med bedsiderapportering lyfts fram i 

litteraturen. Frågan kring sekretess och integritet är något som kan behöva beaktas samt hur 

patienten själv upplever denna form av överrapportering. Det här väckte intresset för att ta 

reda på hur vuxna patienter erfar bedsiderapportering. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva vuxna patienters erfarenheter av bedsiderapportering. 

Teoretisk utgångspunkt 

Dorothea Orems teori om egenvårdsbalans 

Kärnan i Dorothea Orems omvårdnadsteori är att hjälpa människor värna om sig själv och 

andra (Orem, 1995). Alla människor har olika förutsättningar att vårda sig själv, därutav är 

sjuksköterskans uppgift att identifiera patientens egenvårdsbrister och stödja 

egenvårdskapaciteten för att på så sätt uppnå egenvårdsbalans.  

Orem ser varje individ som en kapabel människa som genom livserfarenhet har förmågan 

att bedöma olika situationer och utefter det handla målmedvetet (Wiklund Gustin & Lindwall, 

2012). Egenvårdskapaciteten, precis som livsberättelsen, förändras under livets gång i takt 

med att människan blir äldre. 

 

Orems vårdprocess 

För att kunna tillämpa ett fungerande omvårdnadssystem behöver sjuksköterskan ha kunskap i 

att kombinera praktisk och teoretisk erfarenhet (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med 

avsikt att främja patientens och närståendes delaktighet använder sjuksköterskan fyra 

kognitiva operationer som tydliggörs i vårdprocessen. Det grundar sig i vad sjuksköterskan 

riktar sin uppmärksamhet mot, samt hur information struktureras och värderas. Orem (1995) 

betonar särskilt vikten av sjuksköterskans noggrannhet genom hela vårdprocessen.  

De fyra kognitiva operationerna benämns diagnostiska operationer, föreskrivande 

operationer, reglerande operationer, och kontrollerade operationer (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Diagnostiska operationer är då patientens omvårdnadshistoria kartläggs. Här 
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observerar sjuksköterskan patienten för att identifiera framtida egenvårdskrav och 

egenvårdsbrister. Patientens delaktighet och engagemang ligger till grund för att 

sjuksköterskan ska kunna göra en korrekt bedömning, vilket innebär att en god vårdrelation är 

av stor betydelse. Den kartläggning sjuksköterskan gör ska generera kunskap om patientens 

diverse behov, vilket innebär att sjuksköterskans fokus ska ligga på de universella 

egenvårdsbehov som finns. Det är av stor vikt att sjuksköterskan gör en bedömning av 

patientens sociala nätverk för att veta vilket stöd som finns runt patienten. Det finns dock 

tillfällen då patienten inte vill att närstående ska involveras vilket också är viktigt att ta 

hänsyn till. Orem (1995) framhäver sjuksköterskans noggrannhet som viktig, i synnerhet vid 

datainsamling där endast nödvändiga fakta skall samlas in för att skräddarsy omvårdnaden 

utefter patientens behov. 

Föreskrivande operationer är då planeringen tar vid genom att formulera målsättningar 

och designa omvårdnadssystem (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Här ligger 

sjuksköterskans fokus på att fastslå vilka egenvårdsaktiviteter som behövs för att tillgodose 

egenvårdskraven, samt utav vem dessa aktiviteter ska utföras. Egenvårdsaktiviteter kan 

innefatta patientens stöd i att aktivt delta och självständigt fatta beslut, samt identifiera och 

planera för omvårdnadsåtgärder. Det finns en risk att patientens egenvårdsförmåga 

undermineras om sjuksköterskan tar över omvårdnadsåtgärderna, likväl om sjuksköterskan 

använder en för stor tillbakahållenhet som kan leda till att patienten känner sig övergiven. 

Därför behöver sjuksköterskan hitta en balans mellan patientens egenvårdsförmåga och 

egenvårdsbrist. I planeringen av patientens omvårdnadsbehov måste sjuksköterska och patient 

vara överens om i vilken omfattning sjuksköterskan ska vara behjälplig. Hjälpen kan vara helt 

kompenserande, delvis kompenserande eller stödjande och undervisande. Slutligen tydliggörs 

omvårdnadsplanens upplägg där det framkommer vad som ska göras, av vem, när och vart. 

Orem (1995) betonar vikten av att omvårdnaden utformas med grund i vetenskap och 

beprövad erfarenhet.  

Reglerande operationer belyser vårdprocessens förverkligande, vilket är då sjuksköterska 

och patient förverkligar vårdprocessen (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Patientens 

aktuella status avgör vilka omvårdnadsåtgärder som behöver göras för stunden, då detta kan 

ändras med tiden. Det innebär att sjuksköterskan regelbundet måste samla in nya data om 

patienten för att vara säker på att hen utformar vården efter patientens aktuella behov.  

Kontrollerande operationer handlar om att utvärdera vårdprocessen för att se om 

patientens egenvårdsförmåga har förbättrats i enlighet med de uppsatta målen (Wiklund 

Gustin & Lindwall, 2012). Här behöver tydliga kriterier finnas för att kunna utvärdera om 
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egenvårdsbehoven tillgodosetts, egenvårdsbristerna minskat samt om egenvårdskapaciteten 

ökat. Det viktigaste är inte om patienten uppnått total hälsa, utan om det uppkommit en balans 

mellan egenvårdskrav och egenvårdsförmåga.  

Författarna valde att applicera Orems omvårdnadsteori om egenvårdsbalans på den här 

litteraturöversikten eftersom Orem belyser vikten av att sjuksköterskan ska göra patienten 

delaktig genom hela vårdprocessen. Patientens självständiga beslutsfattande, liksom 

vårdrelationens betydelse har anknytning till innehållet i författarnas självständiga arbete. 

Teorin planeras att användas i resultatdiskussionen där författarna kommer att anknyta teorin 

mot bakgrund, resultat och vetenskaplig litteratur. 

 

Metod 

En allmän litteraturöversikt har genomförts med avsikt att beskriva den kunskap som finns 

inom det valda ämnesområdet (Friberg, 2017b). Att göra en litteraturöversikt innebär att 

framställa en översikt över den kunskap som finns kring ett omvårdnadsrelaterat område, som 

i det här fallet handlar om bedsiderapportering. Genom att förhålla sig kritisk till resultat, 

metod och teoretisk utgångspunkt ökas förståelsen för på vilka grunder studiens resultat har 

framkommit.  

 

Urval 

Urvalet i artikelsökningen bestod av vuxna patienter (>18 år) med erfarenheter från 

vårdavdelningar där bedsiderapportering tillämpats. Artiklarna som användes beskrev således 

patienternas erfarenheter av bedsiderapportering. I artikelsökningen valdes både kvalitativa 

och kvantitativa vetenskapliga artiklar, samt artiklar med mixad metod. Det gjordes för att 

inte utesluta eventuella artiklar som kunde ge svar på angivet syfte. Begränsningar som 

användes var peer-reviewed, svenska och engelska. Årtalen begränsades från 2008 till 2018 

med anledning av att vetenskapligt material är en färskvara som ständigt utvecklas i takt med 

att forskningen går framåt (Östlundh, 2017). Peer-reviewed begränsade sökningen till artiklar 

som är publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

 

Datainsamling 

De databaser som tillämpades var CINAHL Complete, Academic Search Complete och 

PubMed, vilka Östlundh (2017) beskriver som aktuella vid litteratursökningar. Dessa 
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databaser innehåller omvårdnadsrelaterade samt vårdvetenskapliga artiklar vilket var relevant 

för ämnet. 

För att översätta svenska ämnesord till engelska användes svensk MeSH, som fungerar 

som en ordbok för medicinska termer (https://mesh.kib.ki.se/). På grund av svårigheter att 

hitta relevanta ämnesord, gjordes enbart fritextsökningar där några av sökningarna innehöll en 

MeSH-term. Sökord som användes var: bedside handover, nurse handover, bedside report, 

nurse report, patients participation (MeSH), experiences, patient experiences, information och 

patient-centred care (MeSH). Boolesk söklogik tillämpades, vilket innebar att sökorden 

kombinerades med operatorn AND med avsikt att styra innehållet till det författarna sökte 

efter (Östlundh, 2017). 

Samtliga artiklars titlar lästes för att sortera ut relevanta artiklar som motsvarade syftet 

med litteraturöversikten. De titlar som överensstämde med aktuellt syfte sparades, sedan 

lästes varje artikels sammanfattning. Om sammanfattningarna ansågs relevanta för ämnet 

sparades de i en särskild mapp, resterande valdes bort. Exklusionskriterier var att artiklarna 

inte motsvarade ämnet, var skrivna av färre än två författare samt att artikeln hade färre än tre 

sidor. Det här gjordes för att säkerställa artikelns vetenskapliga status (Östlundh, 2017).  

Granskning av studiernas kvalitet påbörjades när 20 artiklar hade samlats in och bedömts 

som aktuella för litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017a). Efter den första granskningen 

exkluderades 10 artiklar på grund av flera orsaker: artikeln motsvarade inte 

exklusionskriterier, hade inte vetenskaplig relevans, saknade resultat, var inte en 

originalartikel eller belyste inte patientens erfarenheter. 

 

Dataanalysmetod 

De tio återstående artiklarna skrevs ut och lästes i sin helhet, vilka går att finna i matris 1 och 

2. I ett första skede läste författarna artiklarna var för sig. Därefter lästes artiklarna 

tillsammans och resultatets innehåll diskuterades för att kontrollera om författarna hade 

uppfattat artiklarna på ett likvärdigt sätt. Sedan skrevs en sammanfattning av varje artikel som 

antecknades på svenska och sammanfogades med respektive artikel. Innehållet färgkodades 

för att tydliggöra skillnader och likheter mellan de olika artiklarnas resultat. Med hjälp av 

färgkodningen framkom olika teman som sedan sammanställdes i resultatet.  
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetikens ändamål är att upprätthålla individers värde, integritet och rättigheter vilket 

innebär att de människor som ingår i en studie ska behandlas med respekt (Kjellström, 2012). 

Varje deltagare skall efter att ha erhållit skriftlig och/eller muntlig information givit sitt 

samtycke till att delta i studien. Det är viktigt att deltagarna är medvetna om att deltagandet är 

frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. 

I den här litteraturöversikten har författarna enbart använt artiklar som varit etiskt 

godkända alternativt etiskt övervägda, vilket tydligt har framgått i respektive artikel. Det här 

för att säkerställa att deltagarna i studierna varit välinformerade om deras rättigheter.  

Bedsiderapportering är ett ämne som författarna inte har någon tidigare erfarenhet av och 

efter diskussion om aktuellt ämne framkom funderingar angående vad bedsiderapportering 

kan bidra med, liksom vilka svagheter som finns. I sökandet efter aktuell forskning har 

författarna försökt vara neutrala i sin förförståelse genom att inkludera samtliga studier vars 

innehåll motsvarade angivet syfte.  

 

Resultat 

Efter analys av artiklarnas resultat kunde tre huvudteman urskiljas: Patientens önskan om 

delaktighet, att känna sig informerad och sjuksköterskans hantering av känslig information. 

Majoriteten av patienterna upplevde bedsiderapportering som positivt (Bradley & Mott, 

2013; Jeffs, Acott, Cardoso & Irwin, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014) och föredrog det 

framför traditionell rapportering (Bradley & Mott, 2013; Kerr, McKay, Klim, Kelly & 

McCann, 2013a; Lu, Kerr & McKinley, 2013; Lupieri, Creatti & Palese, 2016; Whitty, 

Spinks, Bucknall, Tobiano & Chaboyer, 2016). Drygt 80 procent av patienterna i studien av 

Manuel Moco Morgado och Rosa Mateus Nunes (2016) uttryckte att de kände sig säkrare 

med bedsiderapportering, och cirka 84 procent uttryckte en önskan om att denna typ av 

rapporteringsform skulle fortsätta att användas. De uppskattade också att det blev tydligt när 

skiftbytet ägde rum samt vem som gick av respektive på sitt arbetspass (Jeffs et al., 2013). 

Patienter beskrev det som värdefullt att överrapporteringen inte utfördes på samma sätt 

som förr, då vårdpersonalen gick till ett eget rum medan patienten lämnades ensam kvar på 

salen (Lupieri et al., 2016). I studien skriven av Kerr et al. (2013a) beskrev patienter att 

bedsiderapportering upplevdes som bra. Patienterna värderade att sjuksköterskorna 

tillbringade tid med dem så att de fick lära känna varandra vilket genererade glädje hos 

patienterna som därtill fick några minuter av dagen att gå (Bradley & Mott, 2013). Det gav 

även patienten tillfälle att samtala om det hen funderade på för tillfället (Jeffs et al., 2013). 
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Patientens önskan om delaktighet 

Flera studier tog upp att patienter önskade bli inbjudna och uppmuntrade till att delta i 

bedsiderapporteringen (Kerr et al., 2013a; McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 

2010; Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Whitty et al., 2016). Genom ett aktivt deltagande 

delade patient och sjuksköterska kunskap med varandra vilket gav patienten en tydligare bild 

av sin vård och behandling (Bradley & Mott, 2013; Kerr et al., 2013a; Lu et al., 2013; Whitty 

et al., 2016). Ungefär 46 procent av patienterna i studien av Manuel Moco Morgado och Rosa 

Mateus Nunes (2016) beskrev att sjuksköterskornas bristfälliga uppmuntran var en av 

orsakerna till att deras deltagande vid bedsiderapportering var låg. Det fanns däremot 

patienter som hellre ville ha en passiv roll och enbart lyssna på det som sjuksköterskorna sade 

till varandra (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013a; McMurray et al., 2010; 

Sand-Jecklin & Sherman, 2014). I studien skriven av Lupieri et al. (2016) framkom det att 

patienterna hade en önskan om att bli involverade i sin vård, men att sjuksköterskorna vid 

flera tillfällen hade talat över deras huvuden vilket gjorde att patienterna kände sig ignorerade.  

För att veta vem som var omvårdnadsansvarig vid varje arbetspass ansåg cirka 60 procent 

av patienterna att det var viktigt att sjuksköterskan presenterade sig vid överrapporteringen 

(Manuel Moco Morgado & Rosa Mateus Nunes, 2016). Rapporteringen upplevdes då mer 

personligt eftersom patienterna fick ett ansikte på den ansvariga sjuksköterskan (Sand-Jecklin 

& Sherman, 2014). Det medförde även att patienten kände sig som en person och inte ett 

rumsnummer (Bradley & Mott, 2013; Kerr et al., 2013a) eller enbart en sak placerad i sängen 

(Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010). Vidare uppskattades sjuksköterskans förmåga att 

vara mänsklig och göra skillnad under rapporteringsprocessen, vilket fick patienten att känna 

sig bekväm med att överlämna sig själv i sjuksköterskans vård (Lupieri et al., 2016). Det här 

gjorde att patienterna såg sjuksköterskeprofessionen ur ett nytt perspektiv och fick därmed en 

ökad förståelse för den kunskap, kompetens och professionalism som sjuksköterskan besitter.  

I de fall patienten legat på sjukhus under en längre tid kunde bedsiderapportering upplevas 

överflödigt då ingen ny information tillkommit sedan föregående tillfälle (Jeffs et al., 2013). 

Likaså att bli väckt för morgonrapportering uppfattades ibland som påträngande då vila för 

återhämtning kändes viktigare (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013). De patienter som inte 

hade någon tidigare erfarenhet av inneliggande sjukhusvård uppskattade däremot möjligheten 

att regelbundet uppdateras om vad som pågick och planerades (Lu et al., 2013). Det fanns 

även patienter som kände att deras delaktighet kunde distrahera sjuksköterskorna och menade 

att de istället skulle koncentrera sig på informationsöverföringen (Bruton et al., 2016).  
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Samtliga deltagare i studien skriven av McMurray et al. (2010) beskrev tidsbegränsningen 

för överrapporteringen som problematisk, då patienterna önskade diskutera sin sjukdom på ett 

djupare plan än vad det fanns tid till. Det fanns också patienter som tyckte att det var negativt 

när bedsiderapporteringen utfördes, då all personal var upptagna vilket ledde till att ingen 

kom när de tryckte på ringklockan (Bruton et al., 2016). 

 

Att känna sig informerad 

Bedsiderapportering bidrog till att patienterna erhöll mer information om sin kommande vård 

(Luperi et al., 2016; Manuel Moco Morgado & Rosa Mateus Nunes, 2016; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014; Whitty et al., 2016) samt att det blev tydligare vilket ansvar patienten själv 

hade (Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010). De beskrev också att de ville bli informerade 

om sin vård och behandling vilket patienterna menade att de hade rätt till (Lu et al., 2013; 

Luperi et al., 2016). Informationen ökade på så sätt känslan av kontroll vilket bidrog till en 

ökad självsäkerhet (Lu et al., 2013). Patienterna uppskattade också att de fick ta del av 

provresultat i ett tidigare skede, vilket de annars behövt efterfråga (Bradley & Mott, 2013). 

Vidare gav bedsiderapportering patienterna tillfälle att ställa frågor till sjuksköterskorna 

(Bradley & Mott, 2013; Kerr et al., 2013a; Lu et al., 2013) och få dem besvarade, vilket 

värderades högt och gjorde att de kände sig lyssnade på (Jeffs et al., 2013). Genom det här 

kände patienterna att deras åsikter faktiskt betydde något (Bradley & Mott, 2013) samtidigt 

som de fick möjlighet att korrigera felaktig information (Kerr et al., 2013a; Luperi et al., 

2016).  

Det som patienterna tyckte var fördelaktigt med bedsiderapportering var att den 

sjuksköterska som gick av respektive på sitt arbetspass fick veta patientens aktuella status 

samtidigt (Kerr et al., 2013a). Det gjorde att patienterna inte behövde förklara hur de mådde 

vid upprepade tillfällen. Genom att lyssna på sjuksköterskornas rapportering bidrog det till att 

patienterna kunde säkerställa att adekvat information vidarebefordrats till övertagande 

sjuksköterska (Jeffs et al., 2013; Lu et al., 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014), samt att 

patientens vård upprätthölls mellan arbetsskiften (Lupieri et al., 2016). Enligt studien av Kerr 

et al. (2013a) blev patienten övertygad om att sjuksköterskan erhållit den information som 

behövdes för att på ett kompetent sätt utföra relevant omvårdnad.  

Några av patienterna i studierna skrivna av Kerr et al. (2013a) och Lupieri et al. (2016) 

belyser vikten av att delge dåliga besked med en professionalism, sensitivitet och mänsklighet 

för att minska oro och ängslan hos patienten. De menade att det märktes på sjuksköterskorna 
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om någonting var fel (Lupieri et al., 2016). I de fall sjukdomsdiagnosen försämrats utan att 

patienten hunnit ta del av den informationen, kunde det göra hen upprörd om den 

informationen framkom vid bedsiderapporteringen (Kerr et al., 2013a).  

Majoriteten av de patienter som erfarit bedsiderapportering menade att det vanligtvis 

tillämpades på ett korrekt sätt men att det fanns förbättringspotential relaterat till det 

medicintekniska språk som användes (Lu et al., 2013). I studien skriven av Lupieri et al. 

(2016) framkom att sjuksköterskornas språk ibland upplevdes som svårförståeligt för äldre 

patienter vilket gav upphov till att de kände sig exkluderade från samtalet. Svårigheterna med 

det medicintekniska språket bekräftas i studien av Kerr et al. (2013a), där patienterna också 

beskrev att det kan orsaka dem ångest. Det här kunde vara av större betydelse för patienter 

med annat modersmål. 

 

Hantering av känslig information 

Majoriteten av patienterna oroades inte över att deras integritet och sekretess äventyrades 

under bedsiderapporteringen (Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013a; Lu et al., 2013; McMurray 

et al., 2010; Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Whitty et al., 2016). Det var först när känslig 

information beträffande sexualitet, överförbara sjukdomar, religion eller psykisk ohälsa 

berördes som oro kunde uppstå (Lu et al., 2013). Patienternas erfarenheter var att denna typ 

av information kunde orsaka diskriminering då de riskerade att behandlas annorlunda om 

andra människor visste om deras bakgrund. Gynekologiska besvär och missbruk beskrevs 

också som känslig information som inte borde tas upp vid bedsiderapportering (Kerr et al., 

2013a). Sjuksköterskornas ljudnivå beskrevs enligt Jeffs et al. (2013) som bekymmersamt då 

patienterna oroades över att andra patienter skulle höra deras fullständiga namn och 

hälsoinformation. Motsatsen beskrevs dock i Lupieri et al. (2016) och Kerr et al. (2013a) där 

patienterna tyckte att sjuksköterskorna använde korrekt ljudnivå i förhållande till den 

information som framfördes. 

Patienterna beskrev att bedsiderapportering bidrog till att skydda deras integritet och 

sekretess eftersom det ägde rum vid deras säng och inte utanför patientsalen där andra 

riskerade att höra (Kerr et al., 2013a). De patienter som låg på flerbäddsal upplevde inga 

bekymmer relaterat till deras sekretess och integritet eftersom att alla i salen befann sig i 

samma situation (Lupieri et al., 2016). Vidare menade en del patienter att fördelarna med att 

höra överrapporteringen var viktigare än att behålla sekretessen. Det här bekräftas inte i 

studien skriven av McMurray et al. (2010), där två av tio patienter upplevde det problematiskt 
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att känslig information delades så att andra hörde. Det fanns också de som inte ville lyssna på 

andras överrapportering då det upplevdes obekvämt att känna till att patienten i sängen 

bredvid var drabbad av exempelvis psykisk ohälsa (Lu et al., 2013).  

Att ha närstående eller vänner närvarande vid bedsiderapportering beskrevs av patienterna 

i studien skriven av Whitty et al. (2016) som betydelsefullt. Närstående gavs möjlighet att 

ställa frågor och ta del av den information som framkom i de fall patienten själv inte orkade 

delta (Kerr et al., 2013a), samtidigt som andra patienter inte ville ha besökare närvarande och 

därför ansåg att det var sjuksköterskans uppgift att be dem lämna rummet.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Författarna har i denna litteraturöversikt använt sex stycken kvalitativa, två kvantitativa, samt 

två artiklar med mixad metod. Det kan ses som en styrka då ingen artikel uteslöts på grund av 

dess metod. Det kan också ses som en svaghet då syftet var att beskriva erfarenheter, vilket 

tydligare återges i kvalitativa artiklar.  

En svaghet med studien är att enbart fritextsökningar använts. Det här berodde på 

svårigheter att hitta MeSH-termer som motsvarade ämnet bedsiderapportering. En styrka i 

studien är att fritextsökningarna kombinerades med boolesk sökteknik, där operatorn AND 

användes vilket resulterade i fler sökträffar som motsvarade syftet. En annan svaghet är att det 

var första gången författarna genomförde en litteraturöversikt vilket kan ha påverkat hur 

artiklarna valdes ut, samt hur de granskades och analyserades. Under litteraturöversiktens 

process har författarnas akademiska skrivande utvecklats, så även författarnas kunskap i att 

söka efter vetenskapliga artiklar i olika databaser. Den här kunskapen kommer författarna ha 

användning av i framtiden när ny och aktualiserad vetenskap skall inhämtas för att säkerställa 

bästa möjliga vård.  

I ett tidigt skede utförde författarna en övergripande och inte systematisk litteratursökning 

för att se hur forskningsläget såg ut för det valda ämnet. I ett första skede bedömdes 

forskningen vara tillräcklig, vilket under arbetets gång visade sig vara felaktigt då flertalet 

artiklar av tidigare beskrivna anledningar föll bort. På grund av den begränsade tiden för 

litteraturöversikten så fanns ingen möjlighet att utvidga sökandet ytterligare. 

Då litteraturöversiktens resultat består av både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan 

resultatet ha påverkats eftersom kvantitativa artiklar inte beskriver upplevelser lika ingående 

som kvalitativa artiklar. Det hade därmed varit önskvärt om ytterligare kvalitativ forskning 
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hade funnits att tillgå för att få ett utförligare resonemang från deltagarna. Dock reflekterar 

författarna över om litteraturöversiktens resultat hade påverkats nämnvärt av fler kvalitativa 

artiklar då deltagarna i samtliga resultatartiklar beskriver liknande erfarenheter. Författarna 

menar att fler kvalitativa artiklar förmodligen inte bidragit till ytterligare information utan 

snarare ytterligare bekräftat det som redan framkommit. Vidare kan tillämpandet av 

kvantitativa artiklar ses som en styrka eftersom att denna typ av forskning vanligen innefattar 

ett högre antal deltagare jämfört mot kvalitativ forskning.  

Under tiden processen fortskred ändrades begreppet upplevelser till erfarenheter eftersom 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. I litteraturöversiktens resultat används 

båda begreppen eftersom det engelska ordet experiences är synonymt med både upplevelser 

och erfarenheter vilket också innefattades i artiklarnas resultat.  

Resultatet beskriver patienters erfarenhet av bedsiderapportering vilket innebär att 

litteraturöversiktens syfte har besvarats. De artiklar som valdes ut begränsades till vuxna 

patienter över 18 år. Anledningen till det här strategiska urvalet var för att få informationsrika 

beskrivningar som svarade på syftet (Henricson & Billhult, 2012). Vidare avgränsades årtalen 

för att sökresultaten enbart skulle visa aktuell forskning (Östlundh, 2017). De artiklar vars 

titel inte behandlade begreppet överrapportering (report, handoff eller handover) valdes bort 

utan grundligare granskning. Efter det första urvalet återstod 20 artiklar som sparades för 

granskning. Efter den andra granskningen föll 13 artiklar bort på grund av att de inte 

uppfyllde kriterierna eller inte motsvarade en vetenskaplig nivå. Det resulterade i att tio 

artiklar återstod. Det här kan ses som både en styrka och en svaghet då författarna inte hade 

möjlighet att välja ut vilka artiklar som skulle användas till resultatet. Med det menar 

författarna att de artiklar som finns med i resultatet är dom artiklar som blev kvar på grund av 

att resterande artiklar inte höll en vetenskaplig nivå. Det ses som en styrka då författarnas 

förförståelse inte kunde påverka resultatartiklarnas urval. Svagheten är dock att artiklarna inte 

delar samma metod vilket hade kunnat öka resultatets validitet.  

Artiklarna söktes i databaserna Academic Search Complete och CINAHL Complete som 

båda har omvårdnadsfokus, samt PubMed som också innefattar omvårdnadsrelaterade artiklar 

(Östlundh, 2017). Kvalitetsgranskning av de artiklar som svarade på syftet utfördes genom att 

författarna först läste artiklarna var för sig, därefter granskades de tillsammans vilket ses som 

en styrka. Resultatet i de tio återstående artiklarna översattes därefter gemensamt till svenska. 

För att bibehålla en god etisk kvalitet där översättningen motsvarade det som deltagarna 

beskrivit, användes en engelsk/svensk ordbok. 
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Slutligen, författarna har haft ett gott samarbete genom hela arbetet och arbetsfördelningen 

har fördelats jämt mellan dem båda. Författarna ser det som en fördel att de kände varandra 

sedan tidigare vilket bidrog till att de kände till varandras styrkor och svagheter och därför 

kunde komplettera varandra väl. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån de huvudteman som framkommit i resultatet och 

knyts an till Dorothea Orems omvårdnadsteori om egenvårdsbalans. Vidare diskuteras 

resultatet i relation till tidigare forskning samt författarnas egna reflektioner. 

En övervägande del av de patienter som deltagit vid bedsiderapportering föredrog det 

framför muntlig rapportering då det bidrog till en känsla av säkerhet, delaktighet och 

förbättrad informationsöverföring. Sekretess och integritet beskrevs vara bekymmersamt för 

ett fåtal av patienterna.  

 

Patientens önskan om delaktighet 

Flertalet av studierna i resultatet visade att merparten av patienterna önskade vara delaktiga 

vid bedsiderapportering eftersom det bidrog till ökad kunskap och förståelse om sjukdom och 

behandling. Insulander och Björvell (2013) menar att begreppet delaktighet blir allt tydligare i 

vården där patienten genom patient empowerment stöttas av sjukvårdspersonal till att bli en i 

teamet. Patient empowerment är således ett förhållningssätt som sjukvårdspersonalen 

använder i patientmötet, där informationen anpassas till patientens kunskaps- och 

erfarenhetsnivå. Både patient och sjukvårdspersonal ses som experter, varför teamarbetet är 

viktigt. Syftet är därmed att tydliggöra patientens status och öka kunskapen om vård och 

behandling, vilket stärker patientens möjlighet till egenvård och välbefinnande.  

Känslan av att vara delaktig eller inte är en pågående process som alltjämt förändras under 

patientens sjukdomstid (Eldh, Ehnfors & Ekman, 2004). Att vara delaktig bidrar till ökad 

självsäkerhet och förståelse, liksom en känsla av kontroll. Delaktighet handlar således om att 

vara självsäker mot sig själv och de egna uppsatta målen, liksom att lyssna och lita på 

kroppens signaler. Att inte känna sig delaktig kan i sin tur innebära att patienten inte förstår 

hur vården är uppbyggd eller vad som förväntas av dem, samt varför behandlingar sätts in. 

Bristande delaktighet kan bidra till att vårdrelationen upplevs som bristfällig. Det här kan 

relateras till Orem som menar att patienten bör göras delaktig för att det ska bildas en god 
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vårdrelation, men också för att sjuksköterskan ska kunna göra en adekvat bedömning av 

patientens tillstånd och behandling.  

I resultatet framkom också att det fanns patienter som aktivt valde att inte vara delaktiga 

utan hellre ville ha en mindre deltagande roll. Det här är något som vi författare vid flera 

tillfällen upplevt under våra verksamhetsförlagda utbildningar, främst hos äldre patienter i 

pensionsåldern (>65 år) som då menar att vårdpersonalen är de som vet bäst. Vi tror att det 

här beror på ett generationsskifte där människor som idag är >65 år vuxit upp under en 

generation där läkaren var den som ansågs veta bäst, då man gjorde som läkaren sade utan att 

ifrågasätta det. Det här bekräftas i en studie av Bynum, Barre, Reed och Passow (2013), som 

beskriver att patienterna blev informerade om de alternativa behandlingar som fanns, men att 

de ville att läkaren skulle bestämma vilken behandling som var bäst. Vidare har vi 

uppmärksammat att patienter yngre än 40 år istället är mer medvetna om deras rättighet till 

information och delaktighet och därför kräver det oftare än äldre människor, som också 

bekräftas av Florin, Ehrenberg och Ehnfors (2006).  

Delaktighet och en god vårdrelation är enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014) en 

central och viktig del i den personcentrerade vården, vilket också beskrivs i bakgrunden. 

Vårdrelationen ska enligt Dahlberg och Segesten (2010) vara inbjudande och kännetecknas av 

en professionalism, med fokus på patienten. Sjuksköterskan ska skapa vårdande möten som 

stödjer patienten, möter dennes blick och får hen att känna sig sedd. Det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om vilket budskap som ges genom kroppsspråket samt om en är 

öppen och inbjudande, eller sluten och ovänlig. Sjuksköterskan ansvarar alltid för att det 

uppstår en god vårdrelation, det krävs dock att mottagaren också är aktiv och på något sätt 

bidrar till mötet. Enligt Orem är det av stor vikt att det finns en balans i vårdrelationen mellan 

sjuksköterska och patient. Dels för att sjuksköterskan ska kunna bedöma vilka universella 

behov som finns, men även för att patientens delaktighet och engagemang är det som ska 

ligga till grund för omvårdnaden.  

 

Informationens betydelse för patienten 

I bakgrunden framkommer att det i dagens samhälle är enklare att erhålla information om 

sjukdomar och behandling genom sociala medier och släktingar. Det här bekräftas av Lind 

och Sahlqvist (2012) som skriver att patienter vill ha information och därmed skaffar det 

genom olika sociala medier som exempelvis Youtube.  
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Den professionella kommunikationen kännetecknas av att den är stödjande och har ett 

omvårdnadsmässigt syfte som bland annat innefattar att främja och återställa hälsa samt 

förebygga sjukdom (Eide & Eide, 2009). Det här kan anknytas till Orem som menar att 

sjuksköterskans uppgift är att återställa egenvårdsbalansen och på så sätt öka patientens 

upplevelse av hälsa. Vidare kan kommunikationen vara omvårdnadsorienterad med syfte att 

delge patienten kunskap och information som hen behöver (Eide & Eide, 2009). I resultatet 

beskrevs vikten av att delge patienter dåliga besked med en professionalism, liksom att 

patienter kunde bli upprörda om det under bedsiderapporteringen framkom att diagnosen 

försämrats. Eide och Eide beskriver att den information som framkommer till patienten ska 

anpassas efter dennes behov och möjlighet att hantera det som sägs. Informationen måste nå 

patienten förr eller senare, men som sjuksköterska är det viktigt att se till att förmedlandet av 

informationen görs vid rätt tillfälle och på patientens premisser.  

I resultatet framkom att bedsiderapportering bidrog till att patienten erhöll mer information 

om sin vård och behandling, vilket också var önskvärt av patienten. Kommunikationen mellan 

patient och vårdpersonal har en stor betydelse för den fortsatta vården, och det är viktigt att 

patienten förstår den information som delges vilket också beskrivs i bakgrunden. Bristande 

kommunikation ligger till grund för flertalet av de vårdskador som uppstår, vilket bekräftas av 

Starmer et al. (2014). Eide och Eide (2009) tar upp att sjuksköterskor ofta är medvetna om 

vilken information patienten behöver, patienten själv är dock inte alltid medveten om vilken 

information hen är i behov av. Sådan information kan till exempel handla om kommande 

undersökningar, behandlingar och provresultat. Det här bekräftas av Andreassen, Randers, 

Näslund, Stockeld och Mattiasson (2007), som i sin studie beskriver att den information som 

patienten ansåg viktigast att bli informerad om motsvarade just kommande undersökningar, 

behandlingar och provresultat. Det är av stor vikt att denna typ av information ges vid rätt 

tillfälle så att patienten hinner förbereda sig, annars finns risk att det skapas en oro hos 

patienten (Eide & Eide, 2009).  

Det framkom även i resultatet att det medicinska språket kunde upplevas som 

svårförståeligt. Eide och Eide (2009) belyser vikten av att sjuksköterskan använder sig av ett, 

för patienten, naturligt och förståeligt språk utan medicinska termer. Information som 

förmedlas till patienten förstärks genom sättet det framförs på (Eldh, 2009). Ett respektfullt 

möte där båda parter tar hänsyn till varandra, där information delges på ett respektfullt sätt 

och med ömsesidigt lyssnade, skapas förutsättningar för patienten att bli delaktig och få ökad 

kunskap. 
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Hantering av känslig information  

När vi författare påbörjade insamlingen av information om bedsiderapportering märkte vi att 

integritet och sekretessfrågan var ett återkommande tema som sjuksköterskor beskrev som 

bekymmersamt, framförallt då patienten låg på en flerbäddsal. Med anledning av det så blev 

vi överraskade när resultatet visade att de flesta av patienterna inte upplevde att integritet och 

sekretessfrågan var ett bekymmer för dem. Tvärtom, så upplevde de att sekretessen bevarades 

vid bedsiderapportering, eftersom det utfördes vid sängen. 

I studien skriven av Matiti och Trorey (2008) framhävs vad patienterna ansåg att 

sjuksköterskorna kunde göra för att bevara patienternas sekretess och integritet. Patienter som 

låg på en flerbäddsal önskade att sjuksköterskorna drog för draperierna vid deras säng för att 

minska risken att utomstående hörde samtalet. Vidare önskade patienterna att de samtal 

vårdpersonalen hade mellan varandra, angående patientens diagnos och behandling, skulle 

utföras i ett privat rum och inte i avdelningskorridorerna vid expeditionsdisken. Patienterna 

ville också att sjuksköterskorna tillämpade en lägre ljudnivå under samtalen. Det här beskrivs 

även i resultatet vilket därmed bekräftas av Matiti och Trorey.  

Det rådde delade meningar om huruvida närstående skulle närvara vid bedsiderapportering 

eller inte. Orem belyser i sin teori att sjuksköterskan ska ta hänsyn till om patienten önskar ha 

med närstående eller inte inne på salen, liksom att informera närstående när så önskas av 

patienten. Ett socialt nätverk i form av närstående kan fungera som stöd för patienten, men det 

innebär inte att patienten automatiskt önskar deras deltagande vid informationsöverföring. 

Som tidigare beskrivet i bakgrunden, kräver vårdandet nästan alltid intrång i patientens 

personliga sfär. Eide och Eide (2009) beskriver vikten av att sjuksköterskan inte gör det här 

till en vana då risken finns att sjuksköterskan förminskar patientens känslor och gränser. 

Istället bör sjuksköterskan hjälpa patienten att upprätthålla dessa gränser för att skydda 

integriteten. Här föreligger risk för paternalism, där det tåls att fundera över om det är etiskt 

korrekt att inkräkta i patientens personliga sfär för att vårda denne. 

 

Kliniska implikationer  

Patientens rätt att vara delaktig i sin vård finns reglerat i patientlagen, det råder ändock en 

bristande patientdelaktighet när det kommer till informationsöverföring mellan sjuksköterskor 

och övrig vårdpersonal. 

Nyttan med litteraturöversikten kan ses utifrån ett patient-, närstående- och 

samhällsperspektiv. Ur ett patientperspektiv tydliggör litteraturöversikten vikten av att 
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information når fram till patienten, liksom dennes medverkan i sin vård. Resultatet visar 

också att patienten genom bedsiderapportering får en större möjlighet att påverka sin vård och 

behandling. Bedsiderapportering sedd ur ett närståendeperspektiv tydliggör närståendes 

stöttande funktion för patienten, liksom att närstående kan fungera som resurs när patienten 

inte förmår att tillgodose sig den information som framkommer. Dock är det viktigt att 

komma ihåg patientens önskan eller icke önskan om närståendes delaktighet.  

Om man ser till samhällets nytta av bedsiderapportering så tänker författarna att alla 

människor sannolikt kommer att komma i kontakt med sjukvården förr eller senare, oavsett 

om de ska föda barn, hälsa på en närstående eller om de själva drabbas av sjukdom. Eftersom 

resultatet tydliggör att bedsiderapportering har en god effekt på patienters delaktighet och 

patientsäkerhet så menar författarna att bedsiderapportering borde finnas som alternativ på 

flera sjukhus i Sverige. 

Resultatet ger en ökad förståelse för sjukvårdspersonal avseende hur patienter kan göras 

mer delaktiga samt vad informationen har för betydelse för den fortsatta vården. För 

implementering på avdelning behöver vårdpersonalen kunskap om hur bedsiderapportering 

kan tillämpas i den kliniska verksamheten. Kunskap kan hämtas från föreläsningar och 

skriftlig information där bedsiderapportering och vikten av delaktighet framställs. 

Vårdpersonal kan även gå på studiebesök på avdelningar där bedsiderapportering utförs i 

Sverige, alternativt att vårdpersonal med erfarenhet av bedsiderapportering kan tillfrågas att 

hålla i föreläsning på aktuell avdelning där det ska implementeras.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det självständiga arbetet med bedsiderapportering som ämne har varit intressant att läsa och 

söka information om. Ämnet var för författarna nytt, vilket därmed har genererat i ett större 

perspektiv. De följdfrågor som uppkommit handlar främst om när bedsiderapportering ska 

användas. Räcker det möjligen att tillämpa denna form av informationsöverföring en gång om 

dagen, exempelvis under skiftbytet som sker på eftermiddagen? Hur går sjuksköterskor på 

bästa sätt tillväga när bedsiderapportering inte kan eller bör tillämpas hos en patient? Och vart 

dras gränsen för när bedsiderapportering inte kan tillämpas? 

Författarna upplever att omfattningen av den tillgängliga forskningen om 

bedsiderapportering var låg och därmed skulle fler kvalitativa studier med både patienters och 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter vara önskvärt. Flertalet av studierna i resultatet 

är skrivna utanför Europa, därmed finns en önskan om fler svenska studier. Även ytterligare 
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forskning avseende för- och nackdelar samt svårigheter med bedsiderapportering är 

eftersträvansvärt. 

 

Slutsats 

Resultatet presenterades utifrån tre framkomna teman: Patientens önskan om delaktighet, att 

känna sig informerad och sjuksköterskans hantering av känslig information. Majoriteten av 

patienterna upplevde bedsiderapportering som positivt och föredrog det framför traditionell 

rapportering. Patientens önskan om delaktighet tydliggjorde att de flesta av patienterna ville 

uppmuntras till att delta, det fanns dock patienter som hellre önskade ha en passiv roll. 

Bedsiderapportering upplevdes mer personligt för patienterna vilket medförde att patienten 

kände sig som en person och inte ett rumsnummer.  

Att känna sig informerad bidrog till en känsla av kontroll avseende den kommande vården, 

samt att provsvar framkom i ett tidigare skede än tidigare. Det värderades högt av både 

patienter och sjuksköterskor att frågor och svar kunde ställas och besvaras, samt att 

patienterna kunde korrigera felaktig information som framkom under bedsiderapporteringen. 

Vikten av att dåliga besked gavs med en professionalism, sensitivitet och mänsklighet 

belystes av patienterna som märkte på sjuksköterskorna när någonting var fel. Även det 

medicinska språket är viktigt att tänka på för att undvika missförstånd eller att patienten inte 

förstår vad som sägs.  

Hantering av känslig information var inte ett stort bekymmer för patienterna som istället 

menade att bedsiderapportering bidrog till att deras integritet och sekretess skyddades. Det var 

först när information om exempelvis sexualitet, smittsamma sjukdomar och missbruk skulle 

framföras som diskretion önskades. Däremot belystes vikten av att sjuksköterskorna måste 

fråga patienterna om de önskar ha närstående närvarande på patientsalen under 

bedsiderapporteringen då några av patienterna inte var bekväma med det. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Bradley, S., & 

Mott, S. 

Adopting a 

patient-centred 

approach: an 

investigation 

into the 

introduction of 

bedside 

handover to 

three rural 

hospitals 

2013, Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att empiriskt studera 

processen och resultat av 
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bedsiderapportering på 

tre sjukhus i södra 

Australien 

Urval: 9 patienter och 48 

sjuksköterskor från tre avdelningar. 
Metod: Mixad metod. Kvantitativ 

kvasiexperimentell och kvalitativ 

etnografisk design.  
Datainsamling: Lewin’s trestegsenkät, 

etnografiska intervjuer, observationer, 

loggbok. 

Analys: Kvantitativ data analyserades 

med mixad modell. Kvalitativa data 

analyserades med Spradley’s 

Taxonomic Analysis process. 

Bedsiderapportering föredrogs framför traditionell 

överrapportering.  

Delaktigheten ökade och frågor kunde besvaras.  

Den pågående och planerade vården tydliggjordes. 

  

Bruton, J., Norton, 

C., Smyth, N., 

Ward, H., & Day, 

S. 

Nurse 

handover: 

patient and staff 

experiences  

2016, 

Storbritannien, 

Bristish Journal of 

Nursing 

Att förstå syfte, inverkan 

och erfarenhet av 

överrapportering mellan 

sjuksköterskor utifrån ett 

patient- och 

personalperspektiv 

Urval: Bekvämlighetsurval med åtta 

patienter, tio sjuksköterskor, en 

sjuksköterskestudent, tre vårdbiträden, 

en läkare, en fysioterapeut från en 

medicinsk och en kirurgisk avdelning. 

Metod: Kvalitativ observationsstudie. 

Datainsamling: Semistrukturerade, 

inspelade intervjuer och observationer.  

Analys: Data transkriberades och 

kodades enligt Fereday och Muir-

Cochrane’s pragmatic thematic 

analysis.  

Det rådde delade meningar om delaktighet är 

fördelaktigt. 

Några ville vara mer delaktiga, andra ville enbart 

höra det som togs upp, och vissa fick inte vara så 

delaktiga som de ville. 

Rapporteringen kunde upplevas påträngande.  

Felaktig information kunde åtgärdas. 

Jeffs, L., Acott, A., 

Cardoso, R., & 

Irwin, T. 

Patients’ views 

on bedside 

nursing 

handover: 

creating a space 

to connect 

2013, Kanada, 

Journal of Nursing 

Care Quality 

Att utforska patienters 

upplevelser och 

uppfattningar i samband 

med införandet av 

bedsiderapportering 

Urval: 45 deltagare från en 

akutvårdsavdelning. 

Design: Kvalitativ metod 

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer inne på patientsalen. 

Analys: Intervjuerna transkriberades, 

analyserades och kodades med Line-

by-line. 

Det kändes personligt och tryggt, och blev tydligt 

när skiftbytet ägde rum. 

Frågor och information tydliggjordes. Felaktig 

information korrigerades.  

Ökad medvetenhet om sjukdom och planerad 

vård. Ångest och rädslor minskade.  

Delaktighet vid rapporteringen föredrogs av flera, 

några ville enbart lyssna. 

Lång sjukhusvistelse bidrog till att 
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bedsiderapportering kunde kännas överflödig.  

Att bli väckt på morgonen för rapportering 

uppfattades både negativt och positivt. 

Svårigheter avseende integritet och sekretess.  

Kerr, G., McKay, 

K., Klim, S., Kelly, 

A., & McCann, T. 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside 

2013, Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka patienters 

perspektiv av 

sjuksköterskors 

bedsiderapportering på 

akuten 

Urval: 30 patienter från akuten. 
Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 
Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer som 

spelades in.  
Analys: Intervjuerna transkriberades 

och analyserades i fyra steg. Line-by-

line analys användes. 

 

Delaktighet upplevdes positivt och bidrog till ökat 

förtroende och kunskap om den fortsatta vården. 

Felaktig information korrigerades.  

Trygghet i att relevant information förts vidare till 

övertagande sjuksköterska.  

Möjlighet att ställa frågor ökade förståelsen av 

sjukdom och behandling.  

Språkbarriärer förekom. 

Familjemedlemmar/närstående skulle inte närvara. 

Sekretess- och integritetsfrågan diskuterades. 

Sjuksköterskor skulle vara diskreta vid känslig 

informationsdelning.  

Svårhanterlig information skall inte delges vid 

rapporteringen. 

Lu, S., Kerr, D., & 

McKinley, L. 

Bedside nursing 

handover: 

Patients’ 

opinions 

2013, Australien, 

Internation 

Journal of Nursing 

Practice  

Att undersöka patientens 

uppfattning av 

bedsiderapportering 

Urval: 30 patienter från tre 

avdelningar. 

Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

inspelade djupgående individuella 

intervjuer. 

Analys: Data transkriberades. 

Fenomenologisk analys utfördes enligt 

Smith, Jarman och Osborns. Line-by-

line analys användes. 

 

Bidrog till delaktighet. Upplevdes positivt och 

personligt. Egenvården ökade. 

Information tydliggjordes vilket ökade kunskapen 

och självsäkerheten. Felaktig information 

korrigerades och/eller kompletterades. 

Övertagande sjuksköterska fick ett ansikte/namn. 

Medicinskt språk var svårt att förstå. 

Integritet och sekretess var inte ett bekymmer så 

länge det inte diskuterades om sexuellt överförbar 

sjukdom, sexualitet, religion eller psykisk ohälsa.  

Upplevdes obekvämt att höra andras rapportering. 

Lupieri, G., 

Creatti, C., & 

Palese, A. 

Cardio-thoracic 

surgical 

patients’ 

experience on 

bedside nursing 

handovers: 

Findings from a 

qualitative 

study 

2016, Italien, 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Syftet var att beskriva 

post-operativa hjärt-

thorax-kirurgiska 

patienters upplevelse av 

bedsiderapportering 

Urval: 14 patienter som genomgått 

hjärt-thorax kirurgi. 
Metod: Kvalitativ deskriptiv studie. 
Datainsamling: Bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor. 
Analys: Intervjuerna transkriberades, 

teman framkom. 

 

 

Förståelse för sjuksköterskans profession ökade. 

Majoriteten ville bli mer delaktiga och få mer 

information än de fick. 

Viktigt med sjuksköterskans professionalism då 

dåliga besked gavs. 

Det medicinska språket upplevdes svårt för äldre 

patienter.  

Det rådde delade meningar kring om integritets- 

och sekretessfrågan äventyrade privatlivet. 

Information som delgavs korrigerades vid behov. 
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Manuel Moco 

Morgado, T., & 

Rosa Mateus 

Nunes, L. 

Opinions about 

bedside nursing 

handover in 

surgical units: 

translation, 

adaptation and 

validation of 

questionnaires 

2016, Portugal, 

Journal of Nursing 

Referência 

Att översätta och 

validera två 

datainsamlingsenkäter 

om bedsiderapportering 

inom kirurgiska enheter 

till portugisiska, samt 

identifiera patienters och 

sjuksköterskors åsikter 

om bedsiderapportering 

Urval: Bekvämlighetsurval, 96 

patienter från sju kirurgiska enheter. 
Metod: Kvantitativ metod 
Datainsamling: Frågeformulär med 36 

frågor varav fråga 33-36 var öppna 

frågor.  
Analys: Likert-skala med varimax 

rotation, Cronbach’s Alpha, Bartlett’s 

sphericity test, Pearson’s correlation 

coefficiens, Bardin’s content analysis. 

En kort presentation mellan sjuksköterskor och 

patienter ansågs viktigt.  

Flertalet upplevde att de fick ökad information om 

sin behandling. De kände sig välinformerade om 

den planerade vården. 

Delaktigheten var låg på grund av att 

sjuksköterskor inte uppmuntrade till 

patientengagemang.  

McMurray, A., 

Chaboyer, W., 

Wallis, M., 

Johnson, J., & 

Gehrke, T. 

Patients’ 

perspectives of 

bedside nursing 

handover 

2010, Australien, 

The Australian 

Journal of Nursing 

Practice 

Att undersöka patienters 

perspektiv av delaktighet 

vid bedsiderapportering 

Urval: 10 patienter från ett sjukhus 
Metod: Kvalitativ deskriptiv metod 
Datainsamling: Bandinspelade 

semistrukturerade intervjuer.  
Analys: Bandinspelningar 

transkriberades och tematiserades. 
 

Erhöll adekvat information om sitt medicinska 

tillstånd. Information kunde korrigeras. 

Kommunikationsspråket upplevdes lämpligt. 

Vården kändes personlig. 

De uppmuntrades vanligen till delaktighet. Vissa 

önskade en passiv roll.  

Överlämningen uppfattades som tidsbegränsad.  

Sekretessen var inte ett problem. 

Sand-Jecklin, K., 

& Sherman, J. 

A quantitative 

assessment of 

patient and 

nurse outcomes 

of bedside 

nursing report 

implementation  

2014, USA, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att kvantifiera 

kvantitativa utfall av en 

praktisk förändring till en 

blandad form av 

bedsiderapportering 

Urval: 233 patienter från sju 

medicinkirurgiska avdelningar 
Metod: Kvantitativ kvasiexperimentell 

design, före- och efterimplementerad 
Datainsamling: Frågeformulär  
Analys: ANOVA, Cronbach’s Alfa, 

Likert-skala. instrument från Larrabee. 

Upplevelsen var övervägande positivt. Delaktighet 

uppmuntrades. Presentation av övertagande 

sjuksköterska bidrog till att veta vem som hade 

ansvaret. 

Patienterna kände sig informerade och fick bra 

förklaringar.  

Oro för integriteten var låg. 

Whitty, J.-A., 

Spinks, J., 

Bucknall, T., 

Tobiano, G., & 

Chaboyer, W. 

Patient and 

nurse 

preferences for 

implementation 

of bedside 

handover: Do 

they agree? 

Findings from a 

discrete choice 

experiment 

2016, Australien, 

Health 

Expectations 

Att beskriva och jämföra 

patienters och 

sjuksköterskors 

preferenser för 

implementering av 

bedsiderapportering 

Urval: 401 patienter och 200 

sjuksköterskor från två australienska 

sjukhus. 
Metod: Mixad metod 
Datainsamling: ”discrete choice 

experiment” enkäter och 

semistrukturerade intervjuer 
Analys: Data analyserades med 

”separate mixed multinomial longit 

model (MMNL) regression analyses”. 

Överrapportering vid sängen föredrogs. 

Det var viktigt att bjudas in till delaktighet, att ha 

närstående närvarande och att enbart ha två 

sjuksköterskor närvarande istället för hela 

sjukskötersketeamet.  

Patienterna uppgav en låg preferens till att känslig 

information delades tyst vid sängen.  

 

 


