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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Bedsiderapportering är en del av utvecklingen mot en mer personcentrerad 

vård med patienten i fokus. Rapporteringen syftar till att få patienten 

delaktig i informationsutbytet mellan sjuksköterskor vid skiftbyte och sker 

vid patientens säng. Kommunikationen vid rapporteringstillfället är viktigt 

för hur patienten skapar en förståelse för sin situation men också för att öka 

patientsäkerheten. År 2015 instiftades nya lagar kring patienters delaktighet i 

vården, vilket resulterat i att kravet på delaktighet har ökat. 

Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av att delta i bedsiderapportering. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts. Tio studier valdes ut till resultatet som alla 

besvarade studiens syfte. Som grund för analys av materialet tillämpades 

Fribergs modell. Begreppet vårdrelation användes som teoretisk 

utgångspunkt i studien. 

Resultat: I resultatet framkom patienters upplevelser och erfarenheter av 

bedsiderapportering vilka delas upp i tre kategorier; ‘Att få information 

genom bedsiderapportering’, ‘Patientens delaktighet i bedsiderapportering’, 

och ‘Integritet och sekretess’. 

Diskussion: Resultatet diskuterades med relevant litteratur och begreppet vårdrelation. 

Resultatet visade att patienterna kände sig delaktiga och upplevde trygghet i 

samband med bedsiderapportering. Detta styrks av vårdrelationen då syftet 

är att skapa trygghet hos patienten. Patienter upplevde även ett hot mot 

integriteten då det fanns en risk för att andra patienter kunde höra känslig 

information. Vikten av sjuksköterskors diskretion och att tala tyst i en 

flerbäddssal för att skydda patientens integritet och sekretess styrks av 

relevant litteratur.  

Nyckelord: bedsiderapportering, delaktighet, erfarenheter, trygghet, information, 

integritet 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Bedside handover is part of the process towards a more person-centred care. 

The handover that takes place at the patient's bedside aims to get patients 

involved in the exchange of information between nurses at the change-of-

shift. Communication at the handover is an important part of how the patient 

gets an understanding of their situation but also serves to increase patient 

safety. In 2015 new laws were established about patient participation in 

care, which resulted in a stronger requirement of participation. 

Aim: To describe patients' experiences of participation in bedside handover. 

Method: A literature review has been performed. Ten studies that furthered the aim of 

describing patients’ experiences with bedside handover were selected. The 

Friberg analysis model was applied as a basis for the analysis. The concept 

of nurse-patient relationship was used as the theoretical basis of the study. 

Results: The results depict patients' experiences of bedside handover through three 

categories; 'Getting information through bedside handover', 'Patient 

participation in bedside handover' and 'Privacy and confidentiality'. 

Discussion: The results were discussed with relevant literature and the concept of nurse-

patient relationship. The results showed that patients felt involved and safe 

related to the participation in bedside handover. This is confirmed by the 

nurse-patient relationship that aims to provide the patient’s feeling of safety. 

Patients also experienced a threat against their integrity with a risk of other 

patients hearing sensitive information. The importance of nurses' discretion 

and to speak quietly in a multi-private room to protect patient integrity and 

confidentiality is confirmed by relevant literature. 

Keywords: bedside handover, participation, experiences, safety, information, integrity 
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1 Inledning 

Bedsiderapportering är en informationsöverföringsform som används vid skiftbytet mellan 

sjuksköterskor där patienten är involverad. Ofta sker informationsöverföringen vid patientens 

säng och patienten uppmuntras att delta i beslut om vård och behandling. Bedsiderapportering 

är för oss ett relativt nytt område som alltmer implementeras i den svenska hälso- och 

sjukvården. Vi anser därför att det är ett mycket relevant område för vården och för oss som 

blivande sjuksköterskor. Efter att vi diskuterat ämnet uppstod tankar kring denna typ av 

rapportering. De första tankarna handlade om att bedsiderapportering bara har positiva 

konsekvenser men vid en djupare diskussion uppstod funderingar på om rapporteringsformen 

verkligen passar alla patienter. Det uppstod frågor om hur denna form av 

informationsöverföring påverkar patienters delaktighet och integritet vilket skapade en 

nyfikenhet att veta mer om patienters erfarenheter av att delta i bedsiderapportering.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Patientens delaktighet i vården 

Syftet med bedsiderapportering är att sjuksköterskans fokus ska riktas mot patienten och göra 

individen delaktig i vård och behandling (Griffin, 2010). Historiskt sett har delaktighet inte 

varit en stor del av vården då patienten ofta hade en uppfattning om att läkaren alltid hade rätt 

och att patienten aldrig skulle ifrågasätta vårdbesluten (Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 

2008). Läkaren hade då en hög status och makt över såväl övrig sjukvårdpersonal som 

patienten. Idag är det mindre skillnader i status mellan de olika professionerna inom 

sjukvården och arbetet sker i team. Även patientrollen har förändrats då fler patienter vill få 

vara delaktiga i beslutsfattandet angående sin vård. Detta beror delvis på att utbildningsnivån 

hos allmänheten har ökat, vilket har lett till att patienterna är mer nyfikna och ifrågasätter 

vården. Patienten kan numera själv söka kunskap om vård, behandlingar och sina rättigheter 

genom böcker och internet, därmed har patientens krav att få vara delaktig i sin vård ökat 

(Larsson, Palm & Rahle Hasselbalch, 2008). Vården har på senare tid fått ökade krav på sig 

då förändringar i lagstiftningar trädde i kraft år 2015 (Socialstyrelsen, 2015). Syftet med 

patientlagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Patientlagen (SFS, 2014:821, kap. 5) säger att ”hälso- och 

sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten” (1 §) 
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och att “en patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför 

vissa vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella 

förutsättningar” (2 §). 

Enligt databasen Medical Subject Headings (MESH) definieras patientens delaktighet som 

patientens medverkan i beslutsfattandet om frågor som rör hälsa (Patient Participation, 1978). 

Delaktighet har länge uppmärksammats i vården, trots detta finns det en misstro till att 

patienten verkligen vill delta i beslutsfattande vilket ofta förbises i vårdmötet (Robinson & 

Thomson, 2001). Sjuksköterskor tror sig veta vilken grad av delaktighet patienten vill ha i sin 

vård, men som i efterhand visat sig vara felaktiga gentemot patientens vilja (Florin, Ehrenberg 

& Ehnfors, 2006). 

Sjuksköterskan och patienten har ofta olika kunskapsnivåer vilket skapar en ojämlikhet i 

mötet dem emellan (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Kaety, 2008). Information har stor 

betydelse för att patienten ska kunna bli delaktig (Sahlsten et al., 2008) och sjuksköterskan 

bör vara medveten om ojämlikheten i kunskapsnivån (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Sjuksköterskan måste söka kunskap om patientens förväntningar och åsikter för att 

informationen ska kunna anpassas till patientens behov. När patienten får ökad förståelse för 

sitt sjukdomstillstånd kan patientens behov av att delta i beslutfattandet om vård och 

behandlingar öka (Eldh, 2014). Det är endast patienten som har kunskap om hur det är att leva 

med ohälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Det är därför betydelsefullt för patientens 

delaktighet att sjuksköterskan skapar jämlikhet i vårdrelationen genom att överlåta en del av 

sin makt till patienten (Sahlsten et al, 2008). Patientens delaktighet har stor betydelse för 

vården (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008) och är ett centralt begrepp i personcentrerad vård 

(Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013).  

 

2.2 En vård med personen i centrum 

I personcentrerad vård är det viktigt att vårdgivaren har ett holistiskt synsätt och bekräftar 

patientens som person (Slater, 2006). Personcentrerad vård har en humanistisk grund där det 

är viktigt att se personen som vårdas och att utgå från individens individuella sjukdomsbild 

och upplevelser (Edvardsson, 2010). Det innebär också att vårdgivaren ska respektera 

patientens behov och önskningar samt se till att patienten får det stöd och information som 

hon eller han behöver (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Ett viktigt syfte med 

personcentrerad vård är att patienten ska få vara delaktig och kunna påverka sin egen vård. 

Enligt sjuksköterskor i Tobiano, Bucknall, Mashall, Guinane och Shaboyers (2015) studie gav 
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personcentrerad vård en möjlighet för patienten att bli delaktig genom att delge information 

som framkommit vid läkarronden som sjuksköterskorna inte varit medvetna om. Vårdgivaren 

ska även försöka skapa en god vårdrelation till patienten (Slater, 2006). När en vårdrelation 

leder till ömsesidigt förtroende och vårdgivaren har ett icke-dömande förhållningssätt har det 

visat sig få stor betydelse för patientens välbefinnande. Det är viktigt att vårdgivaren ser 

patienten som en person med egna känslor och inte patienten som enbart en sjukdom. 

Personcentrerad vård är en av sex kärnkompetenser som ligger till grund för 

sjuksköterskans profession (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). Det ingår i sjuksköterskans 

roll att se patienten som en person och en expert på sig själv och sina upplevelser. För att 

sjuksköterskan ska kunna identifiera patientens möjligheter och resurser måste sjuksköterskan 

kunna kommunicera och lyssna till patientens berättelse. Ytterligare två av 

kärnkompetenserna är patientsäkerhet och kommunikation (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010), vilka båda är viktiga delar i bedsiderapportering (Griffin, 2010; Philpin, 2006). 

 

2.3 Vikten av patientsäkerhet i vården 

Syftet med patientsäkerhetsarbetet inom vården är att undvika skador för patienter och 

personal genom att minimera risker och fel (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, 1 kap.) definierar patientsäkerhet som ”skydd mot 

vårdskada” (§ 6) där vårdskada definieras som ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller 

sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid 

patientens kontakt med hälso-och sjukvården” (§ 5). Säkerhetsarbetet fokuserar på att 

utvärdera händelser som redan inträffat samt att identifiera tänkbara risker vilket sker både på 

system- och individnivå. Säkerhetsarbetet på systemnivå innefattar verksamhetsfrågor som 

bemanning, ekonomi och arbetstider. På individnivå handlar det om fel och risker som ofta 

beror på den mänskliga faktorn, till exempel trötthet, störningar och distraherande faktorer 

som kan göra att sjuksköterskan avviker från rutinmässiga och säkra metoder (Reason, 2000). 

Genom att sjuksköterskan gör det möjligt för patienten att vara delaktig i vårdbeslut kan 

vårdskador förebyggas (Institute of Medicine, 2001; Vincent & Coulter, 2002). Patienten kan 

då tidigt upptäcka oväntade händelser och rapportera detta till vårdpersonalen. För att vården 

ska bli patientsäker är det viktigt att kommunikationen är korrekt då det har visat sig att en av 

de vanligaste orsakerna till misstag i vården beror på brister i kommunikationen (The Joint 

Commission, 2009). För att förbättra patientsäkerheten vid informationsöverföring mellan 

sjuksköterskor är det viktigt att det finns en tydlig struktur för hur rapporteringen ska gå till 
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(Friesen, White & Byers, 2008). Kommunikationen vid rapporteringen bör ske tillsammans 

med patienten och sjuksköterskan bör använda ett tydligt språk, utan förkortningar eller svåra 

medicinska termer för att undvika missförstånd som kan leda till vårdskada. 

  

2.4 Kommunikationens betydelse i vården 

Kommunikation ligger till grund för sjuksköterskans yrkesutövande och för att skapa och 

upprätthålla en vårdrelation (Baggens & Sandén, 2009). Kommunikation är en ständigt 

pågående process mellan två eller flera personer som används för att skapa förståelse och 

förmedla information. Genom kommunikation förmedlas faktainnehåll, känslor och attityder. 

Vad personen säger och på vilket sätt det sägs är betydelsefullt för att motparten ska få en 

förståelse för innebörden av kommunikationen. 

Kommunikation kan ske verbalt eller icke-verbalt. Verbal kommunikation sker via språket 

och används för att informera, förklara, beskriva, argumentera samt bearbeta olika problem 

(Linell, 2007). Språket skapar en gemensamhet och förståelse genom att hjälpa människan att 

samspela med andra. Detta gör att människor kan dela sina upplevelser och erfarenheter med 

varandra och på så sätt tillsammans lösa problem. Icke-verbal kommunikation förmedlar 

känslouttryck och sinnestillstånd så som glädje, vrede, oro och stolthet (Larsson, Palm & 

Rahle Hasselbalch, 2008). Kommunikationen kan utryckas med hjälp av till exempel 

kroppsspråk, ansiktsuttryck och rörelser (Linell, 2007). Icke-verbal kommunikation, sänder ut 

konkreta signaler till mottagaren men är inte förtydligande eller förklarande. Denna typ av 

kommunikation kopplas ofta till gemenskap och relationer då den icke-verbala 

kommunikationen många gånger används när orden inte räcker till (Linell, 2007), exempelvis 

genom beröring (Baggens & Sandén, 2009). Beröring som kommunikation används ofta i 

vårdsammanhang, till exempel att sjuksköterskan håller patientens hand vid samtal, vilket 

signalerar tröst och värme (Baggens & Sandén, 2009). 

Sjuksköterskan använder kommunikation i omvårdnadsarbetet genom att kommunicera 

med patienter och närstående för att både ge och få hälsorelaterad information och erbjuda 

stöd (Eide & Eide, 2009). Sjuksköterskor kommunicerar inte enbart med patienter och 

närstående utan också med till exempel andra sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och 

fysioterapeuter för att föra över information om patienten. Ett tillfälle där sjuksköterskor 

kommunicerar med varandra och för över information är vid skiftbyte (Sharp, 2012). 
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2.5 Informationsöverföring vid skiftbyte 

Informationsöverföring mellan sjuksköterskor vid skiftbyte, även kallad överrapportering, 

innefattar viktig information om patientens vård och behandling och kan ske muntligt eller 

skriftligt (Sharp, 2012). Skriftlig överrapportering innebär att sjuksköterskan själv hittar 

information genom att läsa patientens journal. Fördelen med denna typ av rapportering är att 

sjuksköterskan som ska gå av sitt skift kan fortsätta vara tillgänglig för patienten utan avbrott 

fram till skiftets slut. Nackdelen är att det inte finns utrymme för diskussion och frågor till 

sjuksköterskan som vårdat patienten tidigare. Den muntliga rapporten är den vanligaste 

formen av överrapportering och sker mellan sjuksköterskor, utan att patienten medverkar. 

Sjuksköterskor i studien av Meissner et al. (2007) ansåg att den muntliga rapporteringsformen 

var bra då det gav en möjlighet till frågor och diskussion, dock kunde detta vara tidskrävande 

(Meissner et al., 2007). Vid både skriftlig och muntlig överrapportering finns det en risk att 

viktig information misstolkas eller saknas (Kerr, LU, McKinlay & Fuller, 2011; 

Socialstyrelsen, 2009). 

En av de vanligaste orsakerna till olyckshändelser i vården är bristande kommunikation 

mellan vårdpersonal (Sveriges Kommuner och Landsting, 2010). För att minska 

olyckshändelser i vården vid informationsöverföring har det utvecklats verktyg för att skapa 

förståelse av den aktuella situationen, för både avgående och tillträdande sjuksköterska. Det 

som krävs för en patientsäker kommunikation är att informationen som överförs är 

fullständig, korrekt och relevant. En fastställd struktur för hur kommunikationen vid 

informationsöverföringen kring patientens status och behandling ska gå till minskar riskerna 

för missuppfattningar och att viktig information glöms bort. Ett exempel för en sådan struktur 

är Situation, Bakgrund, Aktuellt och Rekommendation (SBAR) (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2010) som är en väl beprövad struktur för en god informationsöverföring 

(Haddleton, 2015). SBAR syftar till att presentera fakta på ett effektivt och strukturerat sätt 

samt att ta tillvara på personalens kompetens och erfarenheter. Ett annat strukturerat verktyg 

som framarbetats för att öka patientsäkerheten vid informationsöverföring är Introduce, Story, 

History, Assessment, Plan, Error Prevention och Dialogue (ISHAPED) (Inova Health 

System, u.å.). ISHAPED fokuserar på person- och familjecentrerad vård och är utarbetat för 

att användas vid bedsiderapportering där syftet är att få patienten och anhöriga inkluderade i 

vården. 
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2.6 Bedsiderapportering med syfte att öka patientens delaktighet 

Bedsiderapportering är en form av överrapportering och definieras som en 

informationsöverföringsprocess mellan två sjuksköterskor vid skiftbyte där patienten är 

delaktig (Griffin, 2010). Rapporteringen bygger på personcentrerad vård och sker vid 

patientens säng där patienten uppmuntras att delta i vård och beslutsfattande. Det är upp till 

patienten att avgöra hur mycket han eller hon vill delta och deltagandet kan variera från dag 

till dag beroende på patientens fysiska och psykiska tillstånd. I studien av Philpin (2006) 

menade sjuksköterskor att kommunikationen vid bedsiderapportering var viktig. För att 

överrapporteringen skulle bli gynnsam måste sjuksköterskan använda sig av både verbal och 

icke-verbal kommunikation, till exempel tala högt och tydligt samt ha ett inbjudande 

kroppsspråk genom att ha kroppen vänd mot patienten. 

Sjuksköterskorna i studien av Griffin (2010) ansåg att bedsiderapportering påverkar 

patientsäkerheten positivt. Patienten kan ge korrekt och uppdaterad information om 

situationen ifall sjuksköterskans uppgifter är felaktiga, vilket gjorde att informationen blev 

mer omfattande. Även sjuksköterskor i McMurray, Chaboyer, Wallis och Fetherstons (2010) 

studie menade att informationen till tillträdande sjuksköterska blev mer omfattande vid 

bedsiderapportering än vid rapportering där patienten inte deltog. 

Enligt sjuksköterskor gav bedsiderapportering en möjlighet för närstående att bli mer 

delaktiga i vården då de erbjöds att delta i rapporteringen (Griffin, 2010). Det var dock upp 

till patienten att bestämma om och i vilken utsträckning familjemedlemmar och närstående 

skulle vara inblandade i vården. Närstående till patienterna tyckte att bedsiderapportering gav 

en möjlighet för sjuksköterskan att få ett holistiskt synsätt över patienten (Tobiano, Chaboyer 

& McMurray, 2012). Sjuksköterskan skulle synliggöra patienten och dennes individuella 

behov och se patienten som en människa och inte som ett ”sängnummer”. Familjemedlemmar 

till patienter menade även att genom involvering av de närstående förbättrades vårdkvalitén 

då de kunde lägga till eller ändra felaktig information, vilket minskade risken för fel (Tobiano 

et al, 2012) och därmed ökade patientsäkerheten (Griffin, 2010). Sjuksköterskor ansåg att 

närstående även kunde vara till hjälp när patienten var drabbad av kognitiv eller neurologisk 

nedsättning och hade svårigheter att kommunicera, genom att föra patientens talan (Kerr, Lu 

& McKinlay, 2014). Närstående kunde också fungera som tolk när patienten talade ett annat 

språk än det som tillämpades på sjukhuset, vilket hade en inverkan på patientsäkerheten då 

möjligheten att förstå patientens behov blev större. Dock kunde problem uppstå när 

familjemedlemmar användes som tolk, till exempel hade patientens anhöriga ofta inte 
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tillräckliga språkkunskaper för att förstå och översätta medicinska termer (Rosenberg, Leanza 

& Seller, 2007). Sjuksköterskor menade även att familjemedlemmar kunde undanhålla 

information, ofta gällande känsliga eller tabubelagda ämnen för att skydda patienten (Kerr, Lu 

& McKinlay, 2014). Enligt sjuksköterskor var ett problem med bedsiderapportering att 

patientsalarna ofta var flerbäddssalar vilket kunde skapa ett hot mot patientens integritet och 

sekretess. Hotet mot patientens integritet och sekretess blev störst när informationen vid 

rapporteringen gällde känsliga och privata ämnen, bland annat alkohol- och 

narkotikamissbruk, blodsmittor eller beslut om palliativ vård. 

 

2.7 Problemformulering 

Bedsiderapportering syftar till att öka patientsäkerheten och att göra patienten delaktig med 

hjälp av personcentrerad vård där patienten och närstående är i fokus. Det finns idag lagar 

kring patientens delaktighet i vården, därmed har kravet på delaktighet ökat. Det har visat sig 

att sjuksköterskor anser att bedsiderapportering är positivt för patientens hälsa och 

välbefinnande. Samtidigt förekommer kritik mot bedsiderapportering då det kan bidra till 

svårigheter i sekretessen och hota patientens integritet. Eftersom patientens upplevelse är en 

central del både i personcentrerad vård och vid denna rapporteringsform behövs det kunskap 

om hur patienter upplever bedsiderapportering. 

 

3 Syfte 

Syftet med studien är att belysa patienters erfarenheter av att delta i bedsiderapportering.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Vårdrelationen är en förutsättning för personcentrerad vård (Slater, 2006), och därmed även 

för bedsiderapportering. I bakgrunden har det framkommit att vårdrelationen även är en 

central del för kommunikation och delaktighet. Begreppet vårdrelation har därför valts som 

teoretisk utgångspunkt och kommer att diskuteras i resultatdiskussionen.  

 

4.1 Vårdrelation – ett samspel mellan sjuksköterska och patient 

Människan är en social varelse som inte är skapad för att leva ensam (Helming, 2016 [sic]). 

Relationer mellan människor har funnits i alla tider och avser två eller flera människor som 

arbetar tillsammans mot ett mål. Relationen bidrar till en känsla av gemenskap, till exempel 
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att vara en del av en familj. Begreppet vårdrelation är den relation som bildas mellan 

sjuksköterska och patient i en vårdsituation (Snellman, 2014). Patienten söker sjuksköterskan 

för att få hjälp och sjuksköterskan finns där för att hjälpa. Begreppet är mångtydigt och kan 

definieras på olika sätt. Nyström (2014) definierar vårdrelationen som en kontakt mellan en 

patient och en professionell vårdgivare. Vårdgivarens förmåga att använda sina kunskaper och 

erfarenheter ligger till grund för att skapa en vård med positiva konsekvenser för patienten.  

Hildegard Peplau (Peden, Staal, Rittman & Lee Gullett, 2015) var den första 

omvårdnadsteoretikern som belyste relationen mellan sjuksköterska och patient som en 

central del i all omvårdnad. Peplau (1991) menade att omvårdnad inte kunde ske utan en 

relation eller kontakt mellan sjuksköterska och patient. Vårdrelationen kan inte jämföras med 

en relation mellan vänner, sambos eller mellan barn och föräldrar då denna typ av relationer 

har helt andra förutsättningar. Vårdrelationen är ett professionellt samarbete mellan 

sjuksköterskan och patienten där de arbetar tillsammans för att uppnå ett specifikt 

hälsorelaterat mål (Dahlberg & Segersten, 2010; Helming, 2016 [sic]). Sjuksköterskor ska ha 

ett professionellt förhållningssätt i vårdrelationen samtidigt som de måste använda sina 

personliga kunskaper och erfarenheter för att skapa en närvaro i relationen (Snellman, 2014). I 

vårdrelation ligger all fokus på att hjälpa patienten och sjuksköterskan räknar inte själv med 

att få ut något av relationen. 

Vårdrelationen är en grundläggande dimension i konsensusbegreppet vårdande (Dahlberg 

& Segersten, 2010). Målet med vårdrelationen är att främja patientens personliga utveckling 

där sjuksköterskan ska se varje möte med patienten som en möjlighet till vårdande (Peplau, 

1991). En vårdrelation kan vara vårdande och icke-vårdande (Snellman, 2014). När en 

vårdrelation blir icke-vårdande kan det skapa ett vårdlidande hos patienten och när 

vårdrelationen är vårdande anses det göra gott för patientens välbefinnande. I Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) beskrivs att en god vård ska innefatta att sjuksköterskan 

ska “främja goda kontakter mellan patient och hälso- och sjukvårdpersonal” och att vården 

ska bygga på “respekt för patientens självbestämmande och integritet” (2a §). För att få en 

vårdande vårdrelation krävs tillit från både sjuksköterskan och patienten (Helming, 2016 [sic]; 

Nyström, 2014), de behöver kunna lita på sin egen och den andres förmåga att lösa problem 

innan patienten kan delta aktivt i problemlösningar (Helming, 2016 [sic]). Vårdrelationen ska 

präglas av ett familjärt och vänligt bemötande som skapar lugn och trygghet hos patienter och 

närstående (Beltran Salazar, 2015). Sjuksköterskan bör försöka skapa ett behagligt klimat 

med värme och respekt. Vårdrelationen ligger till grund för att en god vård ska infinna sig 

(Peplau, 1994). På grund av detta är varje möte som sjuksköterskan har med patienten ett steg 
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för en god vårdrelation (Peplau, 1994) och mötet med patienten i bedsiderapportering är 

därför viktigt. 

 

5 Metod  

I studien har en litteraturöversikt gjorts i enlighet med Friberg (2012). Syftet med en 

litteraturöversikt är att skapa en bild av forskningsläget inom ett visst område i 

vårdvetenskapen eller problem som kan uppstå relaterat till sjuksköterskans profession 

(Friberg, 2012).  

 

5.1 Datainsamling 

Databaserna CINAHL Complete, PubMed och Medline har använts för att söka vetenskapliga 

studier. Databaserna har valts då de har ett stort urval av studier med inriktning mot forskning 

inom omvårdnad och medicin (Karlsson, 2012). För att få fram lämpliga ämnesord har 

uppslagsverket svensk MeSH använts, vilket är ett ämnesordsregister för att översätta svenska 

ord till engelska (Karolinska Institutet, 2015). De sökord författarna använt sig av är bedside, 

handover, hand-off, nursing, patient, patient perceptions och bedside handoff, se bilaga 1. 

Studiens syfte var att belysa patienters erfarenheter och sökordet borde varit experience. 

Sökordskombinationerna tillsammans med ordet experience resulterade inte i några studier 

och därför användes istället sökordet perceptions som korrekt översätts som uppfattningar. De 

studier som valts svarar på patienternas erfarenheter och har därför inkluderats.  

 

5.2 Urval  

En tidsbegränsning på fem år har valts för att kunna presentera den senaste forskningen inom 

området. Övriga begränsningar som gjordes vid urvalet var fulltext och i databasen Cinahl 

Complete även peer reviewed, vilket innebär att studierna är vetenskapligt granskade 

(Östlundh, 2012). I databaserna Medline och PubMed kommer alla studier från vetenskapliga 

tidskrifter vilket gör att begränsningen inte finns tillgänglig. Utifrån sökträffarna valdes de 

rubriker som lät intressanta i förhållande till syftet med studien (Friberg, 2012). Därefter 

lästes sammanfattningarna igenom för att avgöra vilka studier som kunde vara användbara, 

vilket resulterade i att tolv studier exkluderades. Nästa steg var att gå djupare in i 

granskningen för att undersöka om studiernas syfte och definition på bedsiderapportering 

stämde överens med litteraturöversiktens syfte och definition. De studier som valts hade 

likvärdig definition på bedsiderapportering och därför exkluderades fem av studierna i detta 
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steg. Några av de studier som valts ut hade både sjuksköterskans och patientens perspektiv, 

därför granskades dessa studier för att se om det fanns en tydlig uppdelning mellan 

perspektiven. Två studier särskilde inte de båda perspektiven i resultatet och blev därför 

exkluderade. Slutligen inkluderades tio studier för att användas till resultatet (se bilaga 2).  

 

5.3 Dataanalys 

Vid analys av materialet har Fribergs (2012) modell använts som grund för att hjälpa 

författarna att få struktur på analysarbetet. Studierna skrevs ut och numrerades innan analysen 

började för att lättare kunna hänvisa till enskilda studier under arbetet med analysen. 

Analysen började med att materialet lästes igenom enskilt flera gånger för att förstå materialet 

rätt och skapa sig en helhet av innehållet. Därefter genomfördes en analys av resultattexterna 

där de viktigaste aspekterna i varje studie kategoriserades och markerades med hjälp av 

färgpennor för att förtydliga de olika kategorierna. Varje färg representerade gemensamma 

delar i materialet och fick rubriker anpassade efter studiens enskilda resultat. På grund av de 

enskilda studiernas upplägg och innehåll kunde rubrikerna variera från studie till studie. 

Därefter gjordes en gemensam sammanställning av det enskilda materialet för att hitta likheter 

och skillnader. Utifrån likheter i studierna identifierades tre kategorier.  

 

6 Forskningsetiska överväganden  

Studierna som använts har blivit godkända av en etisk kommitté alternativt har forskarna gjort 

noggranna etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2013). Alla studier är peer 

rewieved, vilket innebär att materialet har genomgått en vetenskaplig granskning av andra 

forskare inom samma område (Helgesson, 2015). I aktuell studie har författarna varit 

medvetna om sin förförståelse och analyserat materialet med opartiskhet under hela arbetet 

(Forsman, 1997). Därmed har allt resultat som framkommit presenterats oavsett om det 

stödjer författarnas egna värderingar och åsikter eller inte (Forsberg & Wengström, 2013). 

Studierna till resultatet har granskats med noggrannhet för att kunna redovisa ett 

sanningsenligt resultat. 

 

7 Resultat 

Resultatet presenteras i tre kategorier; ‘Att få information genom bedsiderapportering’, 

‘Patientens delaktighet i bedsiderapportering’ och ‘Integritet och sekretess’. 
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7.1 Att få information genom bedsiderapportering 

I flera studier upplevde patienterna att bedsiderapportering gav en möjlighet för 

sjuksköterskan att delge viktig information angående behandling och vårdplanering till 

patienten (Bradley & Mott, 2013; Jeffs et al., 2014; Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Sand-Jecklin 

& Sherman, 2014), vilket fick dem att uppleva en känsla av kontroll och trygghet (Lu et al., 

2014). Genom att lyssna på informationsutbytet mellan sjuksköterskorna kunde patienterna 

känna sig trygga (Friesen, Herbst, Turner, Speroni & Robinson, 2013; Jeffs et al., 2014; Kerr, 

McKay, Klim, Kelly & McCann, 2013; Wildner & Ferri, 2012). Exempelvis handlade 

trygghet om att patienten kunde veta att informationen överförts korrekt till sjuksköterskan 

som skulle påbörja sitt skift (Friesen et al., 2013; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013). I studien 

av Sand-Jecklin och Sherman (2014) uttryckte patienterna att de kände sig välinformerade 

och att de fick bra förklaringar av sjuksköterskan genom bedsiderapporteringen. Patienterna i 

McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson och Gehrkes (2011) studie upplevde att 

sjuksköterskorna såg patienterna som kunniga och att de hade rättighet att få information 

relaterat till vård och behandling. Även patienterna i studien av Lu et al. (2014) ansåg sig ha 

rättigheter att få information angående sitt tillstånd och uttryckte en önskan om att få veta mer 

om sin vård. Patienter kommenterade att bedsiderapportering kan hjälpa sjuksköterskan att få 

en bättre förståelse för patientens tillstånd och eventuella omvårdnadsåtgärder vilket kunde 

öka effektiviteten av vårdprocessen. 

Patienter upplevde informationen vid bedsiderapporteringen som välkonstruerad (Lu et al., 

2014) och en del uttryckte inga problem med att förstå vad sjuksköterskan sa (McMurray et 

al., 2011). Enligt patienterna hjälpte informationen de fick vid bedsiderapporteringen dem att 

förstå sin vård bättre (Ford, Heyman, & Chapman, 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin 

& Sherman, 2014). Samtidigt fanns det patienter som ansåg att det kunde vara svårt att förstå 

sjuksköterskornas språk då de använde krångliga medicinska ord, vilket kunde frambringa oro 

hos patienterna (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). I studien av Kerr et al. (2013) menade 

patienterna att svårigheter med att förstå svåra medicinska ord kunde bero på att en del 

patienter inte hade engelska som modersmål. Friesen et al. (2013) visar i sin studie att 

patienterna tyckte det var viktigt att sjuksköterskan förklarade vad hon eller han menade i de 

fall då patienten inte förstod. Patienterna i studien beskrev att whiteboardtavlan, ett verktyg 

sjuksköterskorna kunde använda för att rita och skriva på, var ett bra sätt för att skapa en 

bättre förståelse av informationen. 
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7.2 Patientens delaktighet i bedsiderapportering 

I flera studier var patienterna positiva till bedsiderapportering (Ford et al., 2014; Kerr et al., 

2013; Lu et al., 2014; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Studien av Ford et al. (2014) visade att 

patienter som frekvent deltog i rapporteringen hade mer positiva upplevelser än de patienter 

som sällan deltog i rapporteringen. Patienterna ansåg att bedsiderapporteringen ledde till ökad 

delaktighet i beslutsfattande kring den egna vården och behandlingen (Ford et al., 2014; Jeffs 

et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014). Samtidigt upplevde patienterna i Köberichs (2014) studie sjuksköterskan 

som paternalistisk vid beslutsfattandet och endast ett fåtal patienter upplevde beslutsfattandet 

som delat där patienterna blev inbjudna att bidra med sin åsikt. De tyckte dock att 

sjuksköterskan respekterade deras önskningar. Patienterna upplevde att sjuksköterskan 

uppmuntrade dem till att delta i rapporteringen (McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014) och att det var bra att kunna bli delaktiga i vården (Bradley & Mott, 2013). 

Att bli delaktig i vården gjorde att patienterna kände sig mer inkluderade (McMurray et al., 

2011) vilket kunde leda till ökat självförtroende (Wildner & Ferri, 2012). Patienterna i 

Bradley och Motts (2013) studie menade att när de blev involverade i diskussionen fick 

sjuksköterskorna möjlighet att fråga patienten om information rörande patienten. Däremot i 

studien av Köberich (2014), där det gjorts en jämförelse mellan patienters upplevelser innan 

och efter implementeringen av bedsiderapportering, har det visat sig att patienterna inte 

upplevde någon förändring gällande delaktighet i beslutsfattandet kring sin vård. 

När patienterna inkluderades i bedsiderapporteringen kände de sig viktiga (Kerr et al., 

2013) och sedda som en person i första hand och en patient i andra hand (McMurray et al., 

2011). I majoriteten av studierna upplevde patienterna att bedsiderapportering gav en 

möjlighet att skapa en ny relation till sjuksköterskan som precis börjat skiftet (Bradley & 

Mott, 2013; Friesen et al., 2013; Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014; Wildner & Ferri, 2012), vilket skapade en känsla av trygghet (Jeffs et al., 

2014; Wildner & Ferri, 2012). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna lyssnade på dem 

(Jeffs et al., 2014) och att deras åsikt räknades (Bradley & Mott, 2013; Friesen et al., 2013; 

Jeffs et al., 2014). De kände sig delaktiga i det verbala kommunikationsutbytet vilket 

förbättrade deras förståelse för sitt medicinska tillstånd och gjorde att de kände sig värdefulla 

av sjuksköterskorna (Kerr et al., 2013). Jeffs et al. (2014) och Bradley och Mott (2013) visade 

att patienterna ansåg att de fick utrymme att ställa frågor som uppstått gällande sitt 

hälsotillstånd, samt vid oklarheter gällande informationen sjuksköterskan gav vid 
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rapporteringen. Att ställa frågor till sjuksköterskorna vid bedsiderapportering var högt 

uppskattat (Jeffs et al., 2014) vilket patienterna kände sig bekväma med (Jeffs et al., 2014; 

Kerr et al., 2013). När patienterna fick svar på sina frågor reducerades oro och rädslor 

patienterna hade angående sitt hälsotillstånd. Patienterna i studien av McMurray et al. (2011) 

noterade dock att det fanns begränsad tid att diskutera och ställa frågor kring vård och 

behandling i samband med bedsiderapporteringen.  

Patienter i flera studier upplevde att bedsiderapporteringen gav dem en möjlighet att 

påverka sin vård och många ansåg att de kunde bidra med viktig information (Jeffs et al., 

2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 

2014). I studien av Lu et al. (2014) framkom det att patienterna uppskattade att delta i 

diskussionen vid bedsiderapporteringen. Patienter upplevde att det fanns möjlighet för att 

lägga till information och rätta felaktiga uppgifter under rapporteringen för att minimera 

risker och missförstånd (Ford et al., 2014; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; 

McMurray et al., 2011). En del patienter tyckte att deras roll var att säkerställa att rätt 

information kom fram, till exempel om läkaren varit där eller om patienten fått sina läkemedel 

(McMurray et al., 2011). 

Närståendes grad av delaktighet diskuterades av patienter i studien av Kerr et al. (2013). 

Patienterna hade delade meningar om de närstående skulle inkluderas i bedsiderapporteringen 

eller inte. Patienter ansåg att deras närstående kunde ställa frågor till sjuksköterskorna som 

kunde förbättra både de närståendes och patienternas förståelse för patientens vård. Däremot 

ville en del patienter att sjuksköterskan skulle be besökare att lämna rummet då de inte ville 

att deras närstående skulle medverka.  

I flera studier ansåg patienterna att bedsiderapportering ledde till ökad delaktighet i vården 

(Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2014), dock kunde graden av delaktighet variera från person till person (Friesen et 

al., 2013; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2011). Patienterna föredrog att 

medverka aktivt vid rapporteringen (Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013). Andra patienter 

tyckte att deras roll var att vara passiva lyssnare i bedsiderapporteringen (Jeffs et al., 2014; 

McMurray et al., 2011) och medverkade endast aktivt om sjuksköterskan bjöd in patienten till 

att ställa frågor och att delta i diskussionen (Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2011). En del 

patienter valde att vara mer passiva i bedsiderapporteringen (Jeffs et al., 2014; McMurray et 

al., 2011) för att de ville samla så mycket information som möjligt under den korta tid som 

rapporteringen ägde rum (McMurray et al., 2011). Jeffs et al. (2014) visade i sin studie att de 

patienter som valde att vara passiva ofta var inskrivna på sjukhuset under en längre period där 
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patientens hälsostatus inte förändrades dagligen. Samtidigt framkom det i studien av Friesen 

et al. (2013) att patienterna ansåg att deras roll i bedsiderapportering inte bör vara passiv, då 

en aktiv roll kan förbättra kommunikationen i rapporteringen. Patienterna menade att 

samarbete mellan sjuksköterskor och patienter kan synliggöra patientens unika problem och 

åsikter. 

 

7.3 Integritet och sekretess 

I majoriteten av studierna kände sig patienterna bekväma med att bedsiderapporteringen ägde 

rum vid sängen och tyckte inte att deras integritet och sekretess blev hotad (Friesen et al., 

2013; Jeffs et al., 2014; Köberich, 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 

2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). De kände ingen oro för att andra patienter i samma 

rum skulle höra information gällande deras hälsotillstånd. En del patienter menade att 

integriteten inte var lika viktig i jämförelse med att få ta del av information kring sitt 

hälsotillstånd (Friesen et al., 2013). Däremot fanns det patienter som kände sig besvärade över 

att andra patienter kunde höra vad som diskuterades under rapporteringen (Friesen et al., 

2013; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). De upplevde att det kunde bli 

problem vid diskussion om känsliga ämnen (Friesen et al., 2013; Kerr et al., 2013; Lu et al., 

2014) så som drog- och alkoholproblem (Kerr et al., 2013), sexuell hälsa, sexualitet, religion 

och psykiska besvär, då det kunde leda till diskriminering och särbehandling (Kerr et al., 

2013; Lu et al., 2014). I studien av Kerr et al. (2013) ansåg patienter att sjuksköterskan borde 

tala tystare för att skydda patienternas integritet och sekretess. En patient upplevde oro för att 

sjuksköterskan talade för högt och sa patientens fulla namn samtidigt som de diskuterade 

patientens sjukdomsbild (Jeffs et al., 2014). En annan aspekt av integritet vid 

bedsiderapportering uttrycks av en patient i studien av Lu et al. (2014). Patienten menade att 

alla inte vill höra all information om andra patienter som delar samma sal. Patienter skulle 

kunna känna sig obekväma av att veta att de delar rum med en person som till exempel lever 

med psykisk ohälsa.  

Patienterna tyckte att en del information som sjuksköterskorna tog upp vid 

bedsiderapportering inte var lämplig att diskutera framför patienten (Kerr et al., 2013). Det 

gällde främst information som patienten inte ännu varit medveten om, till exempel gällande 

försämrat sjukdomstillstånd. Patienterna menade att sjuksköterskan vid sådana tillfällen skulle 

respektera patienten och förstå att detta kunde vara känsligt att prata om vid rapporteringen. 
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8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten är baserad på tio vetenskapliga studier där samtliga svarar på studiens 

syfte: patienternas erfarenheter av att delta i bedsiderapportering. Då studien enbart innehåller 

tio studier blir resultatet begränsat och får inte jämföras med en systematisk litteraturöversikt 

som täcker av hela forskningsområdet (Friberg, 2012). Av studierna som använts är fem 

kvalitativa, tre kvantitativa och två har genomförts med mixad metod. Studier som använder 

kvantitativ metod studerar ett ämne från ett objektivt perspektiv utan att reflektera över den 

subjektiva upplevelsen (Forsberg & Wengström 2013). Därmed kan det ses som en 

begränsning att även kvantitativa studier har inkluderats. Det kan även ses som en styrka då 

kvantitativa studier inkluderar en större grupp människor. 

De sökord som användes för att söka studier till resultatet valdes för att få en större bredd 

på sökningen, då dessa ord vanligen används som benämning för bedsiderapportering. 

Studien av Wildner och Ferri (2012) genomfördes på ett hospice som endast använde sig av 

enkelsalar, vilket kan ha en inverkan på resultatet. Till exempel kan resultatet påverkas 

gällande integritet och sekretess då patienten i en enkelsal automatiskt får en mer privat miljö 

än patienter i en flerbäddssal.  

Resultatets trovärdighet styrks av att båda författarna läste studiernas resultat var för sig i 

början av analysen, för att få en enskild uppfattning av resultatet (Friberg, 2012). Vid en 

gemensam genomgång av materialet framkom det att vissa delar hade uppfattats på olika sätt. 

Detta krävde en ytterligare genomgång av materialet då texterna gemensamt lästes igenom för 

att få en korrekt förståelse. Denna noggranna analys styrker pålitligheten och ett mer 

trovärdigt resultat kunde presenteras. Resultatet styrks även av att en tidsbegränsning på fem 

år har använts då resultatet är baserat på den senaste forskningen. 

Ingen av författarna har engelska som förstaspråk och då alla studier var skrivna på 

engelska finns en risk för att studiernas resultat kan ha översatts felaktigt. Dock har 

översättningen av engelska ord till svenska genomförts med noggrannhet för att få en korrekt 

översättning. Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats där författarna ifrågasatt sig själva och 

gemensamt diskuterat materialets innehåll. Forsberg och Wengström (2013) menar att det är 

omöjligt att hålla sig helt objektiv inför materialet. Författarna är därför medvetna om att det 

finns en risk att förförståelsen kan ha påverkat resultatet. 
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8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Att få information genom bedsiderapportering 

Studiens resultat visar att patienter som deltog i bedsiderapportering upplevde att de kände sig 

välinformerade och att de fick bra förklaringar relaterat till sin vård i samband med 

rapporteringen vilket ingav trygghet. Detta skiljer sig från studien skriven av McCabe (2004) 

som hade syftet att undersöka patienters upplevelser av sjuksköterskors kommunikation med 

patienten. Patienterna upplevde att sjuksköterskorna inte gav tillräcklig information och att de 

var mer upptagna av att genomföra det omvårdnadsrelaterade arbetet än att prata med 

patienten. Resultatet kan även jämföras med studien gjord av Attree (2001) där patienterna 

ansåg att brister i kommunikation och information kunde skapa en oro hos patienten. 

Patienterna menade att en öppen kommunikation var nödvändig för att en god vårdrelation 

skulle kunna skapas. Sjuksköterskan bör bemöta patienten med öppenhet och följsamhet för 

att skapa en förtroendefull vårdrelation som inger trygghet (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Patienterna i studien av Moyle (2003) menade att vårdrelationen var avgörande för att 

patienter skulle känna sig trygga och minska ångest i samband med vård och behandling. 

Sjuksköterskan bör kommunicera med patienten genom att tala lugnande till dem och att låta 

patienten berätta om sina rädslor och problem. Patienterna upplevde även att sjuksköterskorna 

var drivande i vårdrelationen vilket stöttade dem att uthärda sin situation. Sjuksköterskan och 

patienten arbetade tillsammans med att förbättra patientens hälsa och välbefinnande. I studien 

av Tobiano et al. (2012) menade närstående till patienter att bedsiderapportering bidrog till en 

god relation mellan dem och sjuksköterskan och gav förbättrade kommunikationsmöjligheter. 

En god relation mellan sjuksköterskan och närstående gjorde att sjuksköterskans bild av 

patienten blev tydligare och hon eller han fick en ökad förståelse för patienten (Söderström, 

Benzein och Saveman, 2003). Förståelsen för patientens identitet och situation bidrog till att 

sjuksköterskans engagemang för patientens vård ökade. 

I resultatet framgår det att patienter upplevde svårigheter att förstå vad sjuksköterskorna sa 

då de använde medicinska termer, vilket skapade oro hos patienterna. Patienterna ansåg att 

sjuksköterskorna bör använda ett vardagligt språk så patienten förstår innebörden av 

informationen. Detta styrks av Peplau (1994) som menade att sjuksköterskorna bör använda 

ett genomtänkt ordval som är anpassat efter patientens kunskapsnivå. Det är viktigt att språket 

som används vid kommunikation med patienten är lätt att förstå och att sjuksköterskan 

använder så få ord som möjligt för att skapa förståelse hos patienten. Även Friesen, White och 
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Byers (2008) lyfte att sjuksköterskan bör använda ett tydligt språk och undvika att använda 

medicinska termer. 

                                             

8.2.2 Patientens delaktighet i bedsiderapportering 

Det framgår i resultatet att patienterna kände sig delaktiga och inkluderade vid 

bedsiderapportering där de kände sig värdefulla och sedda som en person av sjuksköterskan. I 

likhet med detta menade närstående i studien av Tobiano et al. (2012) att bedsiderapportering 

gav sjuksköterskorna en möjlighet att få ett holistiskt synsätt där de såg patienten som en 

person. Resultatet bekräftas även i Slaters (2006) studie där vårdgivaren skulle se patienten 

som en person med egna känslor för att skapa en grund till en god vårdrelation. Peplau (1991) 

menade att det ligger i sjuksköterskans ansvar att mötet med patienten blir personligt. 

Sjuksköterskan ska möta patienten och dennes behov i vårdrelationen för att arbeta mot ett 

hälsorelaterat mål tillsammans med patienten. I enlighet med resultatet menade sjuksköterskor 

i studien av Griffin (2010) att de skulle inkludera patienterna och fråga om deras åsikter vid 

bedsiderapporteringen. Delaktighet är centralt i personcentrerad vård där syftet är att ge 

patienten en möjlighet att kunna påverka sin egen vård (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 

För att patienten ska kunna bli delaktig krävs en god vårdrelation som inger tillit (Helming, 

2016 [sic]; Millard, Hallet & Luker, 2006; Nyström, 2014). Sjuksköterskan ska visa intresse 

för patientens behov och förväntningar (Sahlsten et al., 2008) och hjälpa patienten att våga 

delta aktivt i vården (Helming, 2016 [sic]). 

Det framkommer i resultatet att patienter upplevde att sjuksköterskorna lyssnade på dem 

och att deras åsikter respekterades när de blev delaktiga i vården. Att bli respekterad styrks av 

hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) som beskriver att sjuksköterskan ska “främja 

goda kontakter mellan patient och hälso-och sjukvårdpersonal” och att vården ska “bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet” för att en god vård ska kunna 

bedrivas (2a §). Slater (2006) beskrev att när en vårdrelation bygger på ömsesidigt förtroende 

och ett icke dömande förhållningssätt får det positiva konsekvenser för patientens 

välbefinnande. Patienter i McCabes (2004) studie uppskattade att sjuksköterskorna visade 

intresse och förståelse för patientens situation vilket gjorde att patienten kunde prata om sina 

känslor och upplevelser. Genom att få samtala om sin situation reducerades ångest och 

osäkerhet vilket ingav ett lugn hos patienten. Hörberg, Brunt och Axelssons (2004) lyfter 

vikten av vårdrelationen då den ger en möjlighet för patienten att samtala om ämnen som 
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kändes svårt. Patienterna ansåg att vårdrelationen ingav lugn och trygghet när patienterna 

kände förtroende för sjuksköterskans kompetens. 

I resultatet framgår det att patienterna hade olika uppfattningar om närstående skulle delta 

vid rapporteringen eller inte. De ansåg att närståendes delaktighet bidrog till att de närstående 

fick insikt i patientens vård. Detta bekräftas i studien av Tobiano et al. (2012) där närstående 

beskrev att deras delaktighet vid bedsiderapporteringen gjorde att de kände sig informerade 

och fick bättre kunskap om patientens situation, vård och behandling. Däremot visade 

resultatet även att en del patienter inte önskade att de närstående skulle närvara vid 

rapporteringen. Även sjuksköterskor i studien gjord av McConell och Moroney (2014) ansåg 

att närstående inte alltid skulle delta i patientens vård om patienten var svårt sjuk och kunde 

då be de närstående lämna rummet. Sjuksköterskorna menade att närstående ofta är sårbara då 

oron för patienten är stor. Det fanns en rädsla hos sjuksköterskan för att höja stressnivåerna 

ytterligare hos de närstående om de fick ökad insyn i patientens tillstånd.  

 

8.2.3 Integritet och sekretess 

En del patienter upplevde inga problem med integriteten samtidigt som resultatet visar att 

andra patienter ansåg att hot mot integriteten kunde uppstå när känsliga ämnen diskuterades. 

Patienterna upplevde en rädsla för att andra patienter kunde höra. I likhet med resultatet 

upplevde även sjuksköterskorna i studien av Kerr et al. (2014) att diskussion kring känsliga 

ämnen kunde hota integriteten vid bedsiderapportering, särskilt när rapporteringen ägde rum i 

en flerbäddssal. Sjuksköterskorna ansåg att en central del i deras roll var att upprätthålla 

patientens integritet, vilket kunde vara ett problem när patienterna låg i en delad sal. Malcom 

(2005) belyste i sin studie patienters upplevelser av att vårdas i en flerbäddssal. Patienterna 

upplevde en ökad stress när andra patienter kunde höra information om deras hälsotillstånd 

vilket ansågs vara ett hot mot integriteten och sekretessen. De uttryckte en brist på enskilda 

utrymmen där patienten och sjuksköterskan kunde prata ostört om känsliga och privata 

ämnen. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2a § säger att sjuksköterskan ska 

respektera patientens autonomi och integritet för att skapa en god vård. Tarlier (2004) menar 

att en vårdrelation som bygger på respekt där sjuksköterskan accepterar patienten och visar 

förståelse för situationen skapar trygghet och välbefinnande. 

Resultatet visar även att patienterna upplevde att diskriminering och särbehandlingar kunde 

bli en följd av att andra patienter hörde informationen som förmedlades under 

bedsiderapporteringen. Resultatet kan jämföras med studien gjord av Malcolm (2005) där 

patienterna beskrev att relationen till andra patienter kunde påverkas av att personlig 
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information kom fram och hördes av andra patienter. När patienten inte hade kontroll över 

vem som tog del av informationen om deras hälsotillstånd skapades frustration och en ovilja 

att hålla en öppen dialog med sjuksköterskan. En öppen dialog är en del av vårdrelationen 

mellan sjuksköterska och patient som skapar en tillit dem emellan (Millard, Hallet & Luker, 

2006). Dialogen i en vårdrelation hjälper sjuksköterskan att få kunskap om patientens 

livssituation vilket gör det lättare för sjuksköterskan att anpassa vården efter patienten 

(Nyström, 2014). 

 

8.3 Kliniska implikationer     

Patienterna och deras upplevelser är centrala i vården. Studiens resultat visar att patienterna 

överlag hade positiva upplevelser av bedsiderapportering. Därför bör bedsiderapportering 

spridas i större skala i vården, där fler avdelningar satsar på att implementera 

rapporteringsformen. För att kunna implementera bedsiderapportering måste beslutet att 

förändra rutiner kring rapportering komma från ledningen och avdelningschefer. Alla 

sjuksköterskor måste inkluderas och få utbildning i hur bedsiderapportering utförs samt hur 

rapporteringen kan upplevas av patienter. Genom utbildningen får sjuksköterskan kunskap om 

vikten av personcentrerad vård för att bedsiderapporteringen ska kunna anpassas efter varje 

enskild individ. För att denna form av överrapportering ska bli bestående även i framtiden är 

det viktigt att rapporteringen utförs av alla sjuksköterskor på avdelningen. Detta gör att 

bedsiderapporteringen kan bli en del av avdelningens dagliga rutiner. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning     

Forskning från Sverige om patienters upplevelse av bedsiderapportering är begränsad vilket 

gör det svårt att veta hur rapporteringsformen fungerar i svensk hälso- och sjukvård. För att 

kunna bedriva evidensbaserad vård krävs aktuell forskning för området. Därför krävs mer 

forskning från Sverige om bedsiderapportering. En stor del av den forskning som finns 

belyser bedsiderapportering från ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. Eftersom det inte 

bara är patienten och sjuksköterskan som är involverade i rapporteringen, utan även 

närstående är det viktigt att även belysa närståendeperspektivet. Resultatet i studien lyfter 

betydelsen av information, delaktighet och integritet. Dock är vårdrelationen något som är 

relevant i alla vårdformer och därför behövs fler studier som belyser bedsiderapporteringens 

påverkan på vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient.  
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9 Slutsats  

I huvudsak har patienternas upplevelser av att delta i bedsiderapportering visat sig vara 

positiva. Patienterna ansåg att rapporteringen ledde till delaktighet och en bättre förståelse för 

sin vård. De upplevde trygghet och minskad oro när de fick ta del av informationen. 

Patienterna kunde rätta felaktig information i överrapporteringen vilket skapade en tillit till 

sjuksköterskan. Genom att bli delaktiga i vården kände de sig viktiga och sedda av 

sjuksköterskan. Patienterna kunde dock uppleva ett hot mot integriteten då känsliga ämnen 

diskuterades vid rapporteringen. Det fanns rädslor för att utomstående kunde höra denna typ 

av information. Patienterna kunde även uppleva svårigheter med språket då sjuksköterskan 

använde sig av svåra medicinska termer. 
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Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering och 
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Bilaga 1. Sökmatris  

 

   

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

CINAHL Complete Bedside AND 

handover AND 

nursing AND patient 

21 Fulltext, peer-reviewed, år 

2010-2015 

9 6 1, 4, 5, 7 & 10 

CINAHL Complete Bedside AND hand-

off AND patient 

52 Fulltext, peer-reviewed, år 

2010-2015 

9 5 3 & 6 

Medline Bedside AND 

patient AND 

handover 

23 Fulltext, år 2010-2015 6 3 9 

PubMed 

 

Bedside handoff 

AND patients 

perceptions 

7 Fulltext, år 2010-2015 1 1 2 

PubMed Bedside handover 

AND nursing AND 

patient 

32 Fulltext, år 2010-2015 4 2 8 
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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 

1. 

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 emperiskt 

granska 

processen och 

resultatet av 

införandet av 

bedsiderapporter

ing på tre 

sjukhus i södra 

Australien. 
 

Design: Mixad metod, kvantitativ 

kvasiexperiementell och kvalitativ 

etnografisk design.  

Urval: Nio patienter från en 

akutvårdsavdelning.  

Kriterier: ≤18 år, vara inlagd på 

aktuella avdelningar för studien 

Datainsamling: Lewin’s (1947a,b) 

trestegs modell. Etnografiska 

intervjuer. 

Analys: Kvantitativ: Mixad modell. 

Kvalitativ: Spradley’s (1979) 

Taxonomic Analysis process.  

Patienterna tyckte att 

bedsiderapportering gav dem nöje i 

vardagen och en möjlighet att fördriva 

tiden varje dag. Patienterna tyckte om 

att träffa sjuksköterskan och få veta vem 

som skulle ta hand om dem. Patienterna 

tyckte det var bra att bli involverade i 

vården för att få veta vad som pågick i 

deras vård. De kände att deras åsikter 

räknades och att bedsiderapporteringen 

gav ett tillfälle att ställa frågor.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

2. 

Ford, Y., 

Heyman, 

A., & 

Chapman, 

Y. L. 

Patients’ 

Perseptions of 

Bedside 

Handoff: The 

Need for Culture 

of Always. 

2014, USA, 

Journal of 

Nursing Care 

Quality. 

Att identifiera 

patienters 

uppfattningar av 

bedsiderapporter

ingar genom att 

fråga patienter 

om deras 

erfarenheter. 

Design: Kvantitativ prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: 103 patienter från två 

kirurgavdelningar. 

Kriterier: ≤18 år, förstå engelska i 

tal och skrift, inte ha någon 

demenssjukdom eller annan form 

av förvirringstillstånd, ha deltagit i 

minst tre bedsiderapporteringar. 

Datainsamling: Enkät. 

Analys: Deskriptiv statistik 

användes för att sammanfatta 

resultatet. Pearson’s 

korrelationsanalys användes. 

Patienterna var positiva till 

bedsiderapportering. Resultatet visar att 

ju fler gånger patienten deltagit i en 

bedsiderapportering desto mer positiv 

förhöll sig patienten till rapporteringen. 

Patienterna upplevde att sjuksköterskan 

försökte möta patientens behov vid 

bedsiderapportering.  

3. 

Friesen, 

M.-A., 

Herbst, A., 

Warisse 

Turner, J., 

Gabel 

Speroni, K., 

& 

Robinson, 

J. 

Developing a 

Patient-Centered 

ISHAPED 

Handoff With 

Patient/Family 

and Parent 

Advisory 

Councils. 

2013, USA, 

Journal of 

Nursing Care 

Quality. 

Att undersöka 

patienters 

uppfattningar av 

ISHAPED 

bedsiderapporter

ingsprocessen 

vid skiftbyte via 

enkäter och 

intervjuer samt 

identifiera 

möjliga 

förbättringar. 

Design: Mixad metod  

Urval: 93 patienter + subkohort på 

16 patienter från åtta avdelningar 

på ett akutsjukhus.   

Kriterier: kunna tala engelska, varit 

med om en bedsiderapportering, 

gett informerat samtycke. 

Datainsamling: Besvarade 

demografisk information. Enkät där 

de skulle besvara utifrån en 5-

gradig Likertskala. Subkohorten 

genomförde en semi-strukturerad 

intervju. 

Analys: line-by-line teknik, 

constant comparative metod. 

Patienterna kände sig trygga när den 

nya sjuksköterskan skulle gå på sitt 

skift. Det kändes skönt för patienterna 

att veta att all personal är 

välinformerade om patientens vård. 

Patienterna tyckte det var skönt att vara 

delaktig vid skiftbytet då det gav en 

möjlighet att lägga till eller rätta felaktig 

information. De kunde utbilda 

sjuksköterskan för att förbättra 

bedsiderapporteringen. Patienterna 

upplevde oro för att deras integritet 

skulle hotas vid rapporteringen.  
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

4. 

Jeffs, L., 

Beswick, 

S., Acott, 

A., 

Simpson, 

E., 

Cardoso, 

R.,Campbel

l, H., & 

Irwin, T. 

Patients’ Views 

on Bedside 

Nursing 

Handover: 

Creating a Space 

to Connect. 

2014, Kanada, 

Journal of 

Nursing Care 

Quality. 

Att utforska 

patienters 

upplevelser och 

uppfattningar i 

samband med 

införandet av 

bedsiderapporter

ing. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: 45 deltagare från en 

akutvårdsavdelning. 

Kriterier: ≤18 år, kunna prata 

engelska, ge informerat samtycke 

och vara och aktuellt sjukhus för 

studien som nyligen infört 

bedsiderapportering. 

Datainsamling: intervjuer som ägde 

rum i patientsalarna.  

Analys: Riktad innehållsanalys. 

Patienterna uppskattade att veta när 

skiftbytet ägde rum och att bli 

introducerade till den inkommande 

sjuksköterskan. De tyckte också att 

bedsiderapportering gav dem en chans 

till att ställa frågor och att få säga sin 

åsikt. Patienterna menade även att de 

fick en möjlighet att korrigera och lägga 

till information som sjuksköterskorna 

missat. Bedsiderapportering skapade ett 

tillfälle för sjuksköterskan att ge 

patienten viktig information. De flesta 

patienter ville delta i 

bedsiderapportering, medan andra 

tyckte att det var onödigt att delta 

dagligen. Vissa patienter hade problem 

med att sjuksköterskan pratade för högt 

och att de använde deras fulla namn 

medan informationen överfördes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

36 

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

5. 

Kerr, D., 

McKay, K., 

Klim, S., 

Kelly, A.-

M., & 

McCann, T. 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside. 

2013, Australien, 

Journal of 

Clinical Nursing. 

Att undersöka 

patienters 

perspektiv på 

bedsiderapporter

ing gjorda av 

sjuksköterskor 

på en 

akutmottagning. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

design. 

Urval: 30 patienter från en 

akutvårdsavdelning. Kriterier: ≤18 

år, tala engelska, adekvata och 

medicinskt stabila, skulle varit med 

om bedsiderapportering.  

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer.  

Analys: Tematiserad 

innehållsanalys, line-by-line analys. 

Generellt hade patienterna positiva 

upplevelser av bedsiderapportering. De 

menade att bedsiderapportering bidrog 

till ett ökat förtroende till 

sjuksköterskans kompetens. Patienterna 

värdesatte tillfället att bidra med 

information då informationen kunde 

missats eller vara felaktig under 

rapporteringarna. Att vara delaktig 

gjorde att förståelsen för deras 

medicinska tillstånd ökade. De flesta 

patienter tyckte inte att det var jobbigt 

att informationsöverföringen ägde rum 

vid deras säng, dock nämndes att 

sjuksköterskorna bör vara diskreta när 

känslig information diskuterades.  

6. 

Köberich, 

S. 

Nursing Bedside 

Handover does 

not Influence 

Cardiovascular 

Surgery 

Patients’ 

Participation in 

Nursing Care 

Decision-

Making Process: 

Results Three 

Months after 

Implementation. 

2014, Tyskland, 

International 

Journal of Caring 

Sciences. 

Att utvärdera 

effekten av 

bedsiderapporter

ing baserat på 

patienternas 

uppfattningar av 

delaktighet i 

vården och 

följderna av 

bedsiderapporter

ing. 

Design: Kvantiativ, Single-centre, 

icke-experimentiell design. 

Urval: 154 patienter från en 

kardiologiskavdelning. Kriterier: 

≤18 år, tala tyska och kunna fylla i 

ett frågeformulär utan hjälp. 

Datainsamling: skedde under tre 

månader. Ett frågeformulär 

skickades ut till patienterna. 

Analys: Kolmogorov-smirnov-test, 

Man-Whitney-U-test, t-test, Chi-

Square-test, Fischer’s exact test. 

Patienterna märkte ingen skillnad på 

deras delaktighet i beslutsfattande före 

och efter införandet av 

bedsiderapportering. De uppfattade att 

deras önskningar blev respekterade både 

innan och efter. Inga patienter tyckte att 

det blivit några negativa följder efter 

implementeringen av 

bedsiderapportering. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

7. 

Lu, S., 

Kerr, D., & 

McKinlay, 

L. 

Bedside nursing 

handover: 

Patients’ 

opinions. 

2014, Australien, 

International 

Journal of 

Nursing Practice. 

Att utforska 

patienters 

uppfattningar av 

bedsiderapporter

ing. 

Design: Kvalitativ, fenomenologisk 

design. 

Urval: 30 deltagare från en 

medicinsk akutavdelning, en 

kirurgisk akutavdelning och en 

mödravårdsavdelning. Kriterier: 

≤18 år, tala engelska, legat på 

avdelningen i minst en natt, deltagit 

i minst två bedsiderapporteringar 

och vara tillräckligt frisk att kunna 

delta i en 30-40 minuter lång 

individuell intervju. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: Smith, Jarman och Osborns 

analysmetod. 

Patienterna såg positivt på 

bedsiderapportering då de kunde bli 

stärkta av att delta i vårdprocessen.  

Patienterna tyckte att 

överlämningsprocessen blev mer 

personlig när de blev inkluderade. 

Patienterna föredrog att få information 

och tyckte att de hade rätt till att bli 

informerade. De tyckte att 

bedsiderapportering gav en möjlighet 

för patienten att minimera fel i vården.  

Patienterna tyckte dock att 

sjuksköterskorna behövde mer 

utbildning och minska användandet av 

svåra sjukvårdstermer för att utföra 

rapporteringen på ett professionellt sätt. 

8. 

McMurray, 

A., 

Chaboyer, 

W., Wallis, 

M., 

Johnson, J., 

& Gehrke, 

T. 

Patients’ 

perspectives of 

bedside nursing 

handover. 

2011, Australien, 

Collegian. 

Att undersöka 

patienters 

perspektiv av 

delaktighet i 

bedsiderapporter

ing. 

Design: Kvalitativ deskriptiv 

metod. 

Urval: 10 deltagare från aktuella 

medicinavdelningar.  

Kriterier: tala engelska, varit på 

avdelningen minst en natt, klara av 

att genomföra en 30-60 minuter 

lång intervju.  

Datainsamling: semi-strukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematiserad 

innehållsanalys. 

Patienterna upplevde att bli delaktiga 

vid bedsiderapportering gjorde att 

vården blev personlig och att 

sjuksköterskan såg dem som en person. 

Patienterna ansåg att 

rapporteringsformen gav ett tillfälle för 

patienterna att få information om sitt 

medicinska tillstånd.  

Resultatet visade att patienterna hade 

olika uppfattningar om hur mycket de 

borde delta i bedsiderapporteringen. 

Vissa patienter ville delta i all 

diskussion medan andra var mer passiva 

i diskussionen. 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, analys) 

Resultat 

9. 

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 

bedsiderapporter

ing.  

Design: Kvantitativ, 

kvasiexperimentiell, pre- and 

postimplementations design. 

Urval: 233 patienter vid baseline, 

157 efter tre månader och 154 efter 

13 månader. Patienterna var från 

sju medicinkirurgiska avdelningar   

Kriterier: varit på avdelningen i 

minst 48 timmar  

Datainsamling: Enkät  

Analys: Cronbach’s alfa, ANOVA. 

Patienterna tyckte att 

bedsiderapportering gav en möjlighet att 

få veta vem den tillträdande 

sjuksköterskan var och att 

sjuksköterskorna uppmuntrade dem till 

att delta i rapporteringen. Resultatet 

visade att patienterna var mer positiva 

vid bedsiderapportering jämfört med 

innan det implementerats. Patienterna 

kände sig väl informerade vid 

rapporteringen. En patient upplevde oro 

för om integritet skyddades under 

rapporteringen.  

10. 

Wildner, J., 

& Ferri, P.  

 

Patient 

Participation in 

Change- of - 

shift Procedures, 

The 

implementation 

of the Bedside 

Handover for 

the 

Improvement of 

Nursing Quality 

in an Italian 

Hospice.  

 

2012, Italien, The 

Journal of 

Hospice & 

Palliative Nursing  

 

Att beskriva 

användandet av 

bedsiderapporter

ingsmodellen 

istället för den 

traditionella 

modellen med 

hjälp av 

upplevelser på 

en internationell 

nivå.   

Design: Mixad metod 

Urval: 18 patienter från aktuell 

hospiceavdelning 

Kriterier: förmåga och vilja att 

delta 

Datainsamling: Lewin’s trestegs 

modell med enkäter  

Analys: deskriptiv statistik  

Alla patienter upplevde att de lärde 

känna sjuksköterskorna bättre som ett 

resultat av bedsiderapportering. 

Patienterna uttryckte en känsla av ökad 

tilltro från sjuksköterskan. 

Bedsiderapportering ökade även 

patienternas känsla av trygghet. 

  


