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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   
 

Patienten har både en önskan om och en rättighet enligt lag att vara delaktig i sin vård. 

Skiftbytesrapportering vid patientens säng, så kallad bedsiderapportering, är en alternativ 

rapporteringsmetod som kan göra patienten delaktig i sina hälso- och vårdprocesser. 

 

Syfte  
 

Att belysa patientens upplevelse av bedsiderapportering. 

 

Metod  
 

En litteraturöversikt valdes för att besvara syftet. Systematisk litteratursökning utfördes i 

databaserna CINAHL och PubMed med hjälp av MeSH termer, CINAHL-headings och 

fritext. Sammanlagt inkluderades 13 artiklar i resultatet som redovisas i en matris. Samtliga 

artiklar har genomgått kvalitetsgranskning och analyserats utifrån Fribergs (2012) 

analysmodell.   

 

Resultat 
 

Resultatet presenteras i fyra teman: Känslan av att vara delaktig, En förbättrad 

vårdrelation, Att känna sig trygg, Att informationsutbytet kan höras av andra. Patienter har 

generellt positiva upplevelser av bedsiderapportering i form av ökad delaktighet, 

samhörighet och trygghet. Utmärkande fördelar är patientens samspel med vårdpersonalen, 

tillgången till information, mer kunskap om sin hälsa och kontroll över sin vårdsituation.  

 

Slutsats 
 

Patienter upplever deltagandet vid bedsiderapportering positivt när genomförandet präglas 

av ett personcentrerat förhållningssätt. Den stora behållningen med bedsiderapportering är 

informationsutbytet mellan patienten och vårdpersonalen. Vidare har rapporteringsmetoden 

potential att öka patientsäkerheten och stärka partnerskapet med vårdpersonalen.  

 

 

Nyckelord: Bedsiderapportering, patientdelaktighet, personcentrerad vård, säker vård.  
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INLEDNING  

Patientens ställning inom hälso-och sjukvården har stärkts och värden som patientens 

medverkan och delaktighet, i planering och genomförande av vård, framhävs i många 

sammanhang. Patienter efterfrågar allt mer information och har både en önskan och en 

rättighet att vara delaktiga i sin vård och behandling. Rapportering vid skiftbyte inom 

hälso- och sjukvården är ett informationsutbyte mellan medarbetare som innehåller 

uppgifter om patientens status, vård och behandling. Den här arbetsformen utövas 

traditionellt utan patientens medverkan. Idag ska vården så långt som det är möjligt 

utformas tillsammans med patienten, vilket är i enlighet med personcentrerad vård och den 

nya patientlagen (SFS, 2014:821). Bedsiderapportering har vuxit fram som en alternativ 

rapporteringsmetod som inkluderar patienten genom att rapporten förflyttas till patientens 

säng.  

 

BAKGRUND  

Rapportering inom hälso- och sjukvården  

 

Rapportering innebär överföring av patientinformation och sker dagligen inom hälso- och 

sjukvården mellan olika yrkeskategorier. Rapporteringsmomentet utförs vid överflyttningar 

av patienter mellan avdelningar, vid skiftbyten och ronder (Björvell, 2011). Rapport vid 

skiftbyte är ett moment där vårdansvaret för en patient överförs från en sjuksköterska till 

en annan (Dayton & Henriksen, 2007). Rapportering mellan skift på en vårdenhet är ett 

tillvägagångssätt som traditionellt utövas mellan sjuksköterskor inne på 

sjuksköterskeexpeditionen eller på andra platser avskilt från patienter (Meißner et al., 

2007). Vanligtvis sker rapportering vid skiftbyte två till tre gånger per dag, från 

sjuksköterska till sjuksköterska/undersköterska (Björvell, 2011). Informationsutbytet är 

huvudsyftet med rapporteringen och bör innehålla relevant information avseende 

patientens status, vård, behandling samt planerade åtgärder för att säkerställa kontinuiteten 

i vårdandet (Dayton & Henriksen, 2007).  

 

Det finns olika modeller för rapportering mellan skift på en vårdenhet, där den muntliga 

rapporteringen fortfarande förekommer i högst utsträckning. Läsrapport, även kallad tyst 

rapport eller skriftlig överrapportering har blivit allt vanligare och innebär att 

sjukvårdspersonal själva läser in information från patientens journal vid början av ett skift 

(Sharp, 2012). Läsrapport har visat sig vara fördelaktig inte minst på grund av att personal 

från tidigare skift tillåts vara fortsatt tillgängliga i vårdarbetet (Björvell, 2011). En nackdel 

med läsrapport är att möjligheten att ställa frågor och återkoppla till de kollegor som 

tidigare haft vårdansvaret begränsas (Sharp, 2012). Skriftlig rapport, till skillnad från 

muntlig rapportering, utesluter den sociala och emotionella aspekten genom att ingen 

direkt kommunikation äger rum mellan vårdpersonalen (Meißner et al., 2007).  
 

Vid muntlig rapportering kan vårdpersonalen föra samtal, reflektera och utbyta kunskap 

med varandra. Det har emellertid visat sig att muntlig rapportering inte alltid uppfyller 

dessa kriterier. Det finns en risk att egna värderingar hos den som rapporterar upptar en för 

stor del av rapporteringen, vilket kan resultera i att viktig information går förlorad (Kerr, 

Lu, McKinlay & Fuller, 2011). Traditionellt sker rapportering utan patienten vilket kan 

leda till missförstånd och bortfall av viktig information som i sin tur kan resultera i en 

ineffektiv vård, patientskada och även död för patienten. Om patienten deltar i beslut som 
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berör sin vård och behandling minskar risken för felaktigheter och missförstånd. Det här 

har varit en av anledningarna till att traditionell överrapportering ersatts av 

bedsiderapportering (Anderson & Mangino, 2006).  

 

Bedsiderapportering  

 

Bedsiderapportering innebär överrapportering som genomförs vid patientens säng och 

utvecklades för att förbättra aktualiteten och exaktheten av informationsöverföring, genom 

att inkludera patientens åsikter och önskemål samt att tillföra den typ av information som 

kan tillgodogöras vid patientens säng (Cahill, 1998). Patienten är central i denna process 

vilket är uppenbart i kommunikationen och i samspelet mellan patienten och vårdlaget. När 

patienten medverkar blir den information som utbyts mer meningsfull och motsvarar mer 

individuella omvårdnadsbehov (Webster, 1999). Vid bedsiderapportering har patienten 

möjlighet att tillföra information genom direkt diskussion med vårdpersonalen. 

Sjuksköterskan och övriga i vårdteamet kan tillsammans med patienten planera 

omvårdnadsåtgärder. Den som tar över vårdansvaret kan utifrån rapporten identifiera varje 

patients prioriteringar. Rapporteringsmetoden beskrivs också som tidseffektiv och 

beräknas ta två till tre minuter per patient (Anderson & Mangino, 2006; Kerr, Lu, 

Mckinlay & Fuller, 2011).  

 

Bedsiderapportering har visat sig ha betydelse för patientens upplevelse av delaktighet och 

säkerhet i vården. Det framgick i studien av Cahill (1998) att bedsiderapportering kan möta 

patientens behov av information och oavsett om patienter var aktiva eller passiva deltagare 

under rapporteringen var den stora fördelen att kunna höra och förstå diskussionen 

angående sin vårdplanering. Bedsiderapportering anses kunna öka patientsäkerheten 

genom att patienten eller eventuella anhöriga får möjlighet att i direkt anslutning korrigera 

fel och missförstånd. Dessutom kan bedsiderapportering leda till bättre kontinuitet och 

bättre vårdkvalitet (Sand-Jecklin & Sherman, 2014).  

 

Sjuksköterskan kan utifrån patientens perspektiv, tankar och åsikter, skräddarsy 

bedsiderapporteringen och även uppmuntra patienten att bli mer aktiv i beslut som rör sin 

egen vård (Chaboyer, McMurray & Wallis, 2010). Fördelar med bedsiderapportering från 

sjuksköterskans perspektiv anses vara möjligheten att direkt visualisera patienten, skapa 

sig en klinisk bild av patienten, kunna fråga patienten om sitt mående och besvara 

patientens frågor (Street et al., 2011). Sjuksköterskan är en nyckelperson vars åsikter, 

attityder, strategier och kompetens kan möjliggöra patientdelaktighet (Sahlsten, Larsson, 

Sjöström & Plos, 2007). Patientens delaktighet vid rapportering är en aspekt av 

personcentrerad vård där patienten betraktas som en partner i vården (Eldh et al., 2010). 

Ambitionen är att patienten ska vara delaktig i beslut som berör sin vård. 

Bedsiderapportering anses stärka den personcentrerade vården då patienten är i fokus vid 

det tillfälle rapporten sker (Anderson & Mangino, 2006). 
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Kommunikation och säker vård  

 

Begreppet kommunikation kommer ursprungligen från latinets ”communicare” som 

betyder gemensam. Ordet kan också härledas till latinets ”communicatio” som betyder 

ömsesidigt utbyte, att dela eller göra någon delaktig (Sharp 2012; Fossum, 2013). 

Kommunikation är synonymt med informationsöverföring och sker på daglig basis inom 

hälso- och sjukvården mellan vårdpersonal och patienten. I relation till patienten är 

kommunikationens främsta syfte att stödja patientens styrka och förmåga till egenvård och 

hälsa (Fossum, 2013).  

 

Kommunikation ur ett personcentrerat perspektiv handlar om att inkludera patienten i 

planering och beslut gällande vård och behandling (Fossum, 2013). Det är i dialog med 

vårdpersonalen som tillit, trygghet, kunskap och säkerhet kan skapas och upprätthållas 

(Klang-Söderkvist, 2013). Trots att vårdpersonal är väl medvetna om skyldigheten att 

informera och inkludera patienter pekar studier på att informationen alltför ofta är 

bristfällig eller oförståelig. Bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal och patienter 

kan leda till en felaktig eller utebliven vård vilket orsakar både ett fysiskt och psykiskt 

lidande för patienterna (Andersson, Frank, Willman, Sandman & Hansebo, 2015).  
 

Patientsäkerhet handlar om att skydda patienter från vårdskada. Enligt 

patientsäkerhetslagen är en vårdskada när en patient drabbas av en psykisk eller fysisk 

skada, lidande eller sjukdom samt dödsfall. En vårdskada är en konsekvens av en negativ 

händelse som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder vidtagits vid patientens kontakt 

med hälso- och sjukvården (SFS, 2010:659, kap. 1, 5 §). Andersson et al. (2015) fann att 

patienter upplevde att deras icke-medverkan i vård resulterade i felbehandlingar och att 

preventiva åtgärder inte vidtogs, vilket skapade ett onödigt lidande för patienten.  
 

Varje patient inom hälso-och sjukvården ska kunna känna sig trygg och säker vilket är ett 

fundamentalt krav där varje verksamhet ska präglas av ett aktivt patientsäkerhetstänkande 

(Öhrn, 2014). Ineffektiv kommunikation mellan vårdpersonal har rapporterats som en stor 

bidragande faktor till misstag och skador inom hälso- och sjukvården. Information som 

överförs behöver vara tillräcklig och tydlig för att förhindra missförstånd och förebygga 

uppkomsten av vårdskador (Dayton & Henrikson, 2007).  

 

Säker kommunikation och informationsöverföring har blivit betydelsefulla begrepp för att 

upprätthålla en patientsäker vård. Effektiv kommunikation mellan vårdpersonal är nyckeln 

till att upprätthålla en god och säker vård med hög kvalitet (Öhrn, 2014).  

Rapporterings-modellen, situation, bakgrund, aktuellt och rekommendation (SBAR), har 

vuxit fram ur behovet av en strukturerad och enig informationsöverföring mellan aktörer 

inom hälso-och sjukvården. Tanken med SBAR är att viktig information överförs korrekt, 

leder till adekvata beslut och åtgärder. Genom att använda en gemensam struktur för 

kommunikation kan missförstånd och vårdskador förebyggas (Dayton & Henriksen, 2007). 

För att minska risken för att viktig information uteblir i samband med patientrapporter kan 

bedsiderapportering med fördel utövas genom det strukturerade rapporteringssystemet 

SBAR. Det är påvisat att SBAR kan effektivisera informationsutbytet och förbättra 

patientsäkerheten (Street et al., 2011).  

 

 

 



 

 4 

 

Personcentrerad vård  

 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och bygger på en 

humanistisk värdegrund (Edvardsson, 2006). Personcentrerad vård är en vårdform där 

individen som vårdas står i centrum. Den här vårdformen tar sin utgångspunkt i patientens 

egen upplevelse av sin situation genom att utgå från personen med en sjukdom och inte 

sjukdomen i en person (Ekman et al., 2012). I det personcentrerade perspektivet är det av 

stor betydelse att sjuksköterskan har en vilja och ett intresse att ta del av patientens 

berättelse och individuella behov, eftersom det är centralt i hur vården ska bedrivas. Fokus 

ligger på andra värden som hälsa, välbefinnande samt på patientens resurser och 

livserfarenheter. De behov som är av betydelse för patienten ska värderas lika högt som de 

behov sjuksköterskan identifierat (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Ett personcentrerat förhållningssätt innebär att personen som vårdas ses som en jämbördig 

partner. Jämlikheten präglas av synen på patienten som expert på sin sjukdom och 

livssituation och vårdpersonal som expert inom professionen. Partnerskapet skapas när 

patient och vårdpersonal delar information, när patienten delar sina erfarenheter och 

upplevelser och när vårdpersonalen delar med sig av sin professionella kunskap om 

tillståndet (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Genom att sjuksköterskan tar del av varje 

persons unika värderingar, åsikter, prioriteringar, synsätt och behov skapas goda 

förutsättningar för att bedriva en personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Van der Cingel et al. (2016) framhåller den vårdande relationen som en av 

grundstenarna i personcentrerad vård och är vidare en viktig förutsättning för att 

partnerskapet ska kunna etableras mellan vårdpersonal och patient. Vårdrelationen 

symboliseras av att det finns medkänsla, respekt och närhet mellan parterna.  

 

Patientdelaktighet   

 

Det finns en rad olika tolkningar av begreppet delaktighet och en samstämmighet 

beträffande definition saknas (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2010). Sandman och Kjellström 

(2013) menar att medverkan och inflytande kan ses som två liktydiga begrepp vilket stärks 

av Nationalencyklopedin som föreslår följande definitioner; aktiv medverkan och att ha 

medinflytande i något (Delaktighet, u.å). 

 

Inom hälso- och sjukvården förknippas begreppet patientdelaktighet med delat 

beslutsfattande som avgränsas till att patienten medverkar i beslut som rör vård, 

behandling och det egna livet. Begreppet har emellertid fått en vidare betydelse genom att 

inkludera patientens upplevelse av delaktighet. Upplevelsen av att vara en del av det 

vårdande sammanhanget kan ge patienten en känsla av att vara delaktig (Sandman & 

Kjellström, 2013). 
 

I studien av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) föreslås en teoretisk definition av 

begreppet patientdelaktighet, utifrån patientens perspektiv, som bygger på interaktionen 

mellan sjuksköterska och patient. Fyra utmärkande kännetecken går att utläsa som har 

betydelse för patientens upplevelse av delaktighet. Den första delen betonar vikten av en 

etablerad vårdrelation som präglas av ömsesidighet, tillit och respekt. Den andra delen 

innebär att sjuksköterskan måste överlåta viss makt och kontroll till patienten då graden av 

kontroll påverkar patientens möjlighet att medverka. Det tredje och fjärde kännetecknet är 

att information och kunskap delas inbördes samt att det finns ett gemensamt engagemang i 
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både själsliga frågor och fysiska aktiviteter. Vidare kan patientdelaktighet främjas när den 

information som förmedlas är individuellt utformad och upplevs meningsfull för patienten 

(Sahlsten et al., 2008)  
 

I en svensk studie fann Eldh, Ehnfors och Ekman (2006) att kunskap och respekt är 

förutsättningar för patientdelaktighet. Kunskap innefattar att erhålla information så att 

beslut kan fattas utifrån egna behov. Respekt innebär att bli sedd som individ och erbjudas 

möjlighet att ta del i vårdplaneringen. Hinder för delaktighet ansågs vara att inte ha 

kontroll över vare sig sin hälsa, sjukdom eller dess behandling. Delaktighet hämmas när 

patienten inte får den vård hen anser sig behöva, inte förstår vårdstrukturen och inte 

respekteras i mötet med vårdpersonalen. Det är påvisat att patienter relaterar delaktighet 

med att bli informerad om sin vårdplanering, att bli lyssnade på samt att få berätta om sina 

symtom och problem. Det var även viktigt att ha kännedom om vem som ska kontaktas för 

att få hjälp samt inneha kunskap om vad patienten själv kan göra för att förbättra sitt 

tillstånd (Eldh et al., 2006). I de fall patienten innehar kunskap om sin sjukdom och sin 

situation ökar förutsättningarna för patienten att vara delaktig i de beslut som rör vården 

samt möjligheten att samverka med sjuksköterskan i ett partnerskap (Sahlsten et al., 2008).  

 

Problemformulering  

 

Patientlagen (SFS, 2014:821) är framtagen för att stärka patientens ställning inom vården 

genom att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Enligt 

patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659, kap. 6, 1 §) ska vården så långt som möjligt utföras 

och genomföras i samråd med patienten. Sahlsten et al. (2007) understryker att delaktighet 

är en rättighet enligt lag och att patientens delaktighet bör utgöra grunden för vård och 

behandling. Det finns generellt en önskan hos patienter att bli mer uppdaterade om sitt 

hälsotillstånd såväl som att erhålla information om sin vårdplanering. I en studie av Eldh et 

al. (2006) framkom att patienter inte alltid upplever sig delaktiga i vården i den 

utsträckning de önskar. Vid bedsiderapportering får patienten möjlighet att delta vid 

rapporteringstillfället och kan ta del av informationsutbytet (Kerr et al., 2011). Patientens 

upplevelser av bedsiderapportering är en viktig aspekt att ta i beaktande och utgör ett 

viktigt argument för implementering och utformning av bedsiderapportering.  
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SYFTE   

Att belysa patientens upplevelse av bedsiderapportering.  

 

METOD  

Val av Metod 

 

Litteraturstudien har genomförts som en allmän litteraturöversikt vilket är en lämplig 

metod för att skapa en samlad överblick av kunskapsläget inom valt område. En 

litteraturöversikt kan ha som avsikt att belysa ett omvårdnadsrelaterat område såväl som ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde (Friberg, 2012). Kunskapsläget kan 

fastställas genom ett brett sökande efter vetenskapliga artiklar och en lika bred analys och 

sammanställning av dessa (Segersten, 2012). För att besvara syftet, att belysa patientens 

upplevelser av bedsiderapportering, har författarna i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) systematiskt sökt och kritiskt granskat litteraturen för att sedan 

sammanställa data inom det valda ämnet.  

 

Urval  

 

Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL och PubMed med rekommendationer 

från Forsberg & Wengström (2015) då dessa är centrala för ämnet omvårdnad. Sökningen 

avgränsades till att endast inkludera vetenskapliga artiklar skrivna på engelska eftersom 

språket behärskas av författarna. Artiklarna skulle vara publicerade mellan 2006 och 2017 

med målsättningen att åstadkomma aktuell forskning. Bedsiderapportering är ett relativt 

ungt forskningsområde varav en utvidgad sökning genomfördes med förhoppningen att 

finna fler artiklar som kunde besvara syftet. I en redovisad sökning utvidgades därför 

tidsintervallet till att omfatta studier publicerade mellan 1999-2017. Övriga 

inklusionskriterier var peer reviewed för att säkra den vetenskapliga kvaliteten av 

studierna. Peer reviewed innebär att studierna genomgått en omfattande kritisk granskning 

av forskare inom det aktuella forskningsområdet (Helgesson, 2015). Vidare var ett 

inklusionskriterie att studierna skulle behandla vuxna patienters (>18 år) upplevelse av 

bedsiderapportering. Studier med både kvalitativ och kvantitativ design har inkluderats i 

litteraturstudien då de ansågs kunna svara på syftet att belysa patienters upplevelser av 

bedsiderapportering. Fördelen med att kombinera båda ansatserna är att valt fenomen kan 

studeras ur olika perspektiv (Forsberg & Wengström, 2015). Kvalitativa studier har som 

avsikt att skapa en förståelse för en person och dennes livssituation. Inom den kvalitativa 

forskningen betonas förståelse av patientens erfarenheter, upplevelser, förväntningar eller 

behov relaterat till ett fenomen (Segersten, 2012). I kvantitativa studier är forskaren 

objektiv och distanserad avseende valt forskningsområde. Den kvantitativa forskningen 

inleds med att forskaren formulerar frågeställningar och redovisar resultatet genom statistik 

eller numeriska värden. Variablerna som studeras måste anges i siffror för att statistisk 

bearbetning ska kunna genomföras (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Datainsamling  

 

När problemområdet var avgränsat startade datainsamlingen med att fastställa lämpliga 

sökord för att kunna besvara syftet. Den inledande litteratursökningen är förberedande och 

utgör en grund för det fortsatta sökarbetet. I den här fasen är sökandet av mer 
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överblickande karaktär och hjälper till att skapa en bild av vilka informationskällor och 

sökstrategier som kan komma att bli aktuella. Manuella sökningar genomfördes genom att 

lokalisera relevant information i tidskriftsartiklar och böcker. Enligt Östlundh (2012) är 

manuella sökningar en bra ingång till ämnesområdet i början av sökandet. Genomgående 

för alla sökningar är så kallad boolesk sökteknik. Litteratursökningen valdes att utföras i 

databaserna CINAHL och PubMed som innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar inom 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015). Sökorden bedside och patient som 

är centrala begrepp för studien ingick i de första sökningarna för att få en överblick över 

forskningsområdet. Genom att läsa artiklarnas titlar och nyckelord inom valt ämne kunde 

översättning av ordet överrapportering identifieras som ”shift reports” ”handoff” och 

”handover”.  

 

Efter de inledande sökningarna bokades ett möte med Sophiahemmets bibliotekspersonal 

för att få handledning i vidare sökning inom området. I den här fasen påbörjas den 

egentliga informationssökningen som innebär att systematiskt arbeta med att söka artiklar 

för att få fram det slutgiltiga urvalet av litteratur (Östlundh, 2012). Forsberg och 

Wengström (2015) menar att det är värdefullt att ta hjälp av en bibliotekarie för att 

databassökningen ska bli så resultatrik som möjligt. Specifika ämnesord för att ringa in 

syfte och problemformulering formulerades. I databasen PubMed benämns ämnesorden för 

MesH-termer, en förkortning av Medical Subject Headings, och i CINAHL kallas 

ämnesordlistan för CINAHL-headings. MesH-termer och CINAHL-headings som 

användes i litteratursökningen var; “patient handoff”,  “continuity of patient care” , 

“patient participation”, “patient satisfaction”,  “nurse-patient relations”, “patient bedside”, 

“shift reports”, “consumer participation”,  “patient satisfaction” och “patient attitudes”. 

Samtliga sökord har kombinerats med hjälp av booleska operatorerna “AND och ”OR”. 

Boolesk sökteknik kan användas när det finns en önskan att kombinera flera sökord inom 

samma ämnesområde. Genom att kombinera valda sökord med de booleska operatorerna 

“AND” och "OR" begränsas respektive utvidgas sökningen (Forsberg & Wengström, 

2015). 
 

I resultatet som framkom av databassökningarna lästes artiklarnas titlar och nyckelord. 

Titlarna var en första indikation på om artikeln kunde besvara studiens syfte. Genom att 

läsa abstract och nyckelord kunde artiklar relevanta för syftet identifieras för vidare 

bearbetning. Artiklar som var tillgängliga i fulltext lästes igenom för att sedan skrivas ut. 

De artiklar som inte var publicerade i fulltext beställdes till Sophiahemmets bibliotek. 

Artiklar som inte besvarade studiens syfte exkluderades. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i CINAHL och PubMed 

  

Databas  

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL  

2017-02-07 

 

MH “Patient bedside”  

AND  

MH “Shift reports”  

OR 

MH “Handoff (Patient safety)” 

31 19 4 3  

CINAHL 

2017-02-08 

MH ”Patient bedside” 

AND  

MH ”Shift reports” 

AND  

MH ”Patient satisfaction” 

OR  

MH ”Consumer participation”  

8 8 4 2  

CINAHL  

2017-01-30 

MH “Patient attitudes” 

AND  

MH “Shift reports” 

AND  

Bedside (fritext) 

6 5 3 1 

CINAHL 

2017-02-10 

(Utvidgad 

avgränsning 

1999-2017) 

Bedside handover (fritext) 

OR  

Shift reports (fritext) 

AND  

Participation (fritext) 

 

57 9 2 2 

PubMed 

2017-02-07 

“Patient attitudes” [Mesh] 

AND 

“Bedside handover” (fritext) 

 

6 6 3 3 

PubMed  

2017-02-08 

 ”Patient handoff” [Mesh] 

AND 

”Patient satisfaction” [Mesh] 

AND 

”Bedside” (fritext) 

13 12 6 2 

PubMed  

2017-02-09 

 ”Bedside shift report” (fritext) 

AND 

”Patient satisfaction” [Mesh] 

 

12 7 2 0 

PubMed  

2017-02-09 

”Continuity of patient care” [Mesh] 

AND  

”Nurse-patient relations” [Mesh] 

AND  

”Bedside” (fritext) 

16 6 0 0 

TOTALT 
 

149 72 24 13 
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Databearbetning och Dataanalys  

 

Sökningen resulterade i 13 artiklar ämnade att besvara syftet och granskades utifrån 

Fribergs (2012) analysmodell. Analysens tillvägagångssätt kan liknas vid en rörelse från en 

helhet till flera delar till en ny helhet som blir det slutgiltiga resultatet (Friberg, 2012). 

De utvalda artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att säkerställa en förståelse för 

artikelns innehåll och resultat (Friberg, 2012). Artiklarna delades upp mellan författarna 

och lästes var för sig för att effektivisera analysarbetet och inte påverkas av varandras 

tolkningar. Vid språksvårigheter översattes meningar och ord med hjälp av internetbaserat 

digitalt lexikon för att förstå innebörden av texten (Kjellström, 2012). 

 

Nästa steg var att sammanställa varje enskild artikel i en matris som är en form av 

översiktstabell över artiklarnas syfte, metod och resultat (Bilaga B). De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades i enlighet med Sophiahemmet Högskolas granskningsunderlag 

modifierad av Berg, Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) 

se Bilaga A. Kvalitetsgranskningen genomfördes enskilt samt gemensamt för att uppnå en 

samstämmighet gällande studiens vetenskapliga kvalitet. Fem av studierna uppfyllde hög 

vetenskaplig kvalitet (I), sju av studierna uppfyllde medelhög vetenskaplig kvalitet (II). En 

studie var en pilotstudie och graderades därför att ha låg vetenskaplig kvalitet (III).  

 

Fortsättningsvis analyserades artiklarna avseende likheter och skillnader, tonvikten lades 

vid att urskilja likheter och skillnader i artiklarnas resultat i enlighet med Friberg (2012). 

Kommentarer antecknades i artiklarnas marginaler utifrån vad stycket i texten handlade 

om. I detta skede framkom att flera av de inkluderade studierna berörde snarlika 

frågeställningar och presenterade liknande teman i resultatet. Viktiga fynd i förhållande till 

syftet markerades med överstrykningspenna, olika färger användes för att särskilja 

kategorier i resultatet. De fynd som identifierats att besvara syftet översattes och fördes in 

ett gemensamt digitalt dokument för att säkerställa förståelsen av texten. Efter en utförlig 

genomläsning och granskning av artiklarna kunde materialet klassificeras med målet att 

sammanställa gemensamma mönster och teman (Friberg, 2012). Resultatet kunde sedan 

sammanställas och presenteras i fyra olika teman. 

 

Forskningsetiska överväganden  

 

Forskningsetik har som syfte att skydda den enskilda människan som deltar i 

forskningsstudier. Värden som frivillighet och självbestämmande är av stor betydelse och 

innebär att deltagarna har en valfrihet vad gäller deltagande i en studie. Vidare innebär det 

att deltagaren när som helst ska ha möjlighet att avbryta sin medverkan utan att ange orsak. 

Informerat samtycke har en central roll när det gäller att värna om forskningsdeltagares 

självbestämmande och integritet (Helgesson, 2015). I enlighet med Kjellström (2012) har 

samtliga artiklar granskats avseende informerat samtycke som en försäkran om att 

individerna i respektive studie fått tillräckligt med information och att deras beslut om att 

delta är baserat på självbestämmande. Frivilligt informerat samtycke kan inhämtas 

skriftligt via samtyckesformulär eller genom ett muntligt godkännande (Helgesson, 2015). 

Ett krav i den här litteraturstudien var att samtliga artiklar skulle ha ett tillstånd från en 

etisk kommitté eller ha redogjort för etiska överväganden för att i enlighet med Helgesson 

(2015) säkra litteraturstudiens vetenskapliga kvalitet.  
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Allt inhämtat material till litteraturstudien har i enlighet med (Kjellström, 2012) hanterats 

enligt god forskningssed vilket innebär att materialet inte har förvrängts, förvanskats eller 

på något sätt manipulerats. Kristensson (2014) menar att det är av vikt att de resultat som 

presenteras i en studie är korrekta och sanningsenliga, det gör att studien får en hög 

tillförlitlighet. Vidare ska slutsatser och tolkningar vara grundade i insamlad data. Enligt 

Helgesson (2015) innebär plagiering att ta ett resultat eller en idé från en annan persons 

verk, för att sedan framställa materialet som sitt eget. Med detta i åtanke har författarna 

noggrant citerat och refererat till korrekt källa genom hela litteraturstudien.  
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RESULTAT  

Tretton artiklar ingår i resultatet och i matrisen (Bilaga B) redovisas metod, urval och syfte 

för respektive studie. Syftet med den här litteraturstudien var att belysa patientens 

upplevelse av bedsiderapportering. Allt eftersom resultatet i de vetenskapliga artiklarna 

bearbetats och analyserats utkristalliserades fyra olika teman; Känslan av att vara delaktig, 

En förbättrad vårdrelation, Att känna sig trygg samt Att informationsutbytet kan höras av 

andra. Utifrån dessa teman åskådliggörs patientens upplevelse av rapporteringsmetoden.  
 

 

Känslan av att vara delaktig  

 

Positiva upplevelser av att vara delaktig i omvårdnaden identifierades i flertalet studier och 

det välkomnades att bli tillfrågad om att delta i rapporteringen (Bradley & Mott, 2013; 

Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 

2010; Wildner & Ferri, 2010). När patienterna inbjöds att medverka i rapporteringen kände 

de sig viktiga och lyssnade till (Kerr et al., 2013) och patienterna uppgav att deras tro på 

sig själva stärktes genom att inkluderas i bedsiderapportering (Wildner & Ferri, 2012). 

Under bedsiderapportering upplevde patienterna att deras åsikter, funderingar och frågor 

synliggjordes och besvarades (Ford et al., 2014) samt att det fanns ett värde i att få berätta 

om sitt mående och delge sina funderingar (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et 

al., 2010).  

 

Patienter upplevde att bedsiderapportering möjliggjorde en individualiserad vård (Kerr et 

al., 2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2010). Bedsiderapportering fick dem att känna 

sig respekterade som en person i första hand och en patient i andra hand (McMurray et al., 

2010; Wildner & Ferri, 2012). Samspelet med vårdpersonalen upplevdes genom att 

professionell information delgavs och att de själva fick möjligheten att bidra med sin 

kunskap om sitt tillstånd (Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010). Dessutom togs 

patientens egna preferenser och känslor angående sin vård i beaktande när vården 

gemensamt skulle planeras (Jeffs et al., 2014). 

 

En del patienter önskade vara närvarande utan att aktivt delta i rapporteringen (Bruton et 

al., 2016; Greaves, 1999; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; Mcmurray et 

al., 2011; Timonen & Sihvonen, 2000). En anledning till att inte delta angavs vara att 

patienterna var tillfreds med att endast lyssna när bedsiderapportering genomfördes 

(Greaves, 1999; Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2011). Somliga patienter uppfattade att 

deras roll var att lyssna på informationsutbytet såvida de inte uttryckligen blev inbjudna att 

delta av vårdpersonalen (McMurray et al., 2011; Timonen & Sihvonen, 2000). 
 

En del patienter menade att vårdpersonalen pratade över huvudet på dem vilket inte 

uppmuntrade till deltagande (McMurray et al., 2011) och en del tyckte att sjuksköterskorna 

fokuserade för mycket på journalhandlingar under rapporteringen (Timonen & Sihvonen, 

2000). Ett annat hinder för deltagande var när sjuksköterskorna använde sig av medicinsk 

jargong så att informationen blev svårförståelig (Lu et al., 2014). Ibland upplevde patienter 

att dem själva inte hade relevant fakta att bidra med (Timonen & Sihvonen, 2000) eller att 

de var så trötta att de inte orkade vara aktiva deltagare (Jeffs et al., 2014; Timonen & 

Sihvonen, 2000). Ett fåtal patienter menade att deras medverkan kunde upplevas 

distraherande för sjuksköterskorna i deras arbete (Bruton et al., 2016). Ytterligare en orsak 

till att inta en mer passiv roll var för de patienter som vårdats på avdelningen en längre tid. 

De menade att det inte fanns något behov för daglig bedsiderapportering och det upplevdes 
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därför som överflödigt (Jeffs et al., 2014). Några patienter uttryckte att de blev oroliga av 

att upprepade gånger höra detaljer om deras sjukdomstillstånd (Timonen & Sihvonen, 

2000).   
 

Köberich (2014) fann att patientens upplevelse av delat beslutsfattande inte skiljde sig 

nämnvärt före och efter införandet av bedsiderapportering. En viss ökning av känslan av 

delaktighet går att utläsa men någon signifikant skillnad förelåg inte. Patienterna upplevde 

att deras åsikter och önskningar blev respekterade både innan och efter införandet. Om en 

omvårdnadsåtgärd ansågs relevant blev patienten involverad i beslutsprocessen. 
 

 

En förbättrad vårdrelation  

 

Patienter upplevde att relationen till sjuksköterskan och övrig vårdpersonal förbättrades när 

bedsiderapportering tillämpades (Bradley & Mott, 2013; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 

2013; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011; Wildner & Ferri, 2012). Patienterna tyckte 

att det kändes tryggt att vårdpersonalen kände till dem (Bruton et al., 2016) och när de fick 

vara i centrum för vårdpersonalens uppmärksamhet (Wildner & Ferri, 2012). Införandet 

bidrog även till att patienten fick en bättre uppfattning om när på dagen skiftbyten 

inträffade och vilken deras vårdansvariga sjuksköterska var (Jeffs et al., 2014; Sand-

Jecklin & Sherman, 2012). Patienterna upplevde att bedsiderapportering var mer personlig 

än traditionell överrapportering, då vårdpersonalen fick ansikten och inte bara var 

vårdpersonal som passerade i sjukhuskorridoren (Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2013). 
 

I en kvalitativ studie av Jeffs et al. (2014) intervjuades 45 patienter varav majoriteten 

uppgav att den främsta fördelen med bedsiderapportering var att tidigt bli introducerad för 

den sjuksköterska som skulle påbörja sitt skift. Patienterna uppskattade att lära känna den 

vårdpersonal som skulle ta hand om dem (Bradley & Mott, 2013) och kunskapen om 

vårdpersonalen ökade väsentligt till följd av bedsiderapportering vilket stärkte tilliten 

(Wildner & Ferri, 2012). 
 

Vidare upplevde patienter i ett flertal studier att bedsiderapportering främjade en mer 

personlig kontakt med sjuksköterskan (Bradley & Mott, 2013; Greaves, 1999; Jeffs et al., 

2014; McMurray et al., 2010) och förde patienten och sjuksköterskan närmare varandra, 

både på ett fysiskt och socialt plan (Greaves 1999; Lu et al., 2014). Bedsiderapportering 

uppfattades som ett socialt och trevligt tillfälle samt att det gav patienterna 

tillfredsställande extra tid med sjuksköterskan (Bradley & Mott, 2013). Eftersom 

patienterna spenderade mesta tiden i sängen upplevdes bedsiderapportering som ett trevligt 

avbrott i tillvaron (Wildner & Ferri, 2012). 
 

Att känna sig trygg  

 

Patienters känsla av trygghet ökade som ett resultat av övergången till bedsiderapportering. 

Bedsiderapportering tillförsäkrade patienter om att vårdpersonalen arbetade som ett team 

och det kändes tryggt att bevittna en tillförlitlig och professionell överlämning av 

vårdansvaret (Wildner & Ferri, 2012). Genom att känna till vilken informations som 

överfördes säkerställdes enligt patienterna kontinuiteten av vården (Kerr et al., 2013) vilket 

upplevdes betryggande (Jeffs et al., 2014). Trygghet relaterades till att vara informerad och 

ha kunskap om sitt hälsotillstånd och sin vård (Greaves, 1999; Maxson et al., 2012) samt 

att känna kontroll över sin situation (McMurray et al., 2010).  
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Bedsiderapportering kom att innebära ett naturligt inslag under dagen där det fanns 

möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan och bidra med åsikter och tankar kring sin 

vård. Det gjorde också att patienterna kände sig trygga med att ställa frågor, och att få dem 

besvarade av sjuksköterskan under rapporteringstillfället (Jeffs et al., 2014). Patientens 

upplevelse av informationsutbytet var positivt då de blev upplysta om vad som planerades 

och att de även blev uppdaterade om sin vård och behandling (Jeffs et al., 2014). 

Bedsiderapportering möjliggjorde för patienterna att direkt ställa frågor och få dem 

besvarade (Bradley & Mott, 2013; Jeffs et al., 2014). Som ett resultat av 

bedsiderapportering kände patienterna sig informerade och hade fått sin vård bra förklarad 

(Sand-Jecklin & Sherman, 2012). 
 

I flertalet studier framkom det att bedsiderapportering gjorde det möjligt att korrigera 

felaktig information och oriktigheter (Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; 

Mcmurray et al., 2011). Patienterna uppskattade möjligheten att kontrollera så att ingen 

viktig information gick förlorad (Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014) samt 

möjligheten att korrigera eventuella felbehandlingar (Ford et al., 2014; Kerr et al., 2013). 

En patient uttryckte att bedsiderapportering hjälpte till att minimera och klargöra 

förvirrande eller motstridiga budskap som annars kunnat uppstå (Maxson et al., 2012). 

Flertalet patienter upplevde att informationsutbytet förbättrades mellan vårdpersonalen och 

dem själva när bedsiderapportering utfördes (Maxson et al., 2012; Sand-Jecklin & 

Sherman, 2012). Patienterna värdesatte tillfället att förse vårdpersonalen med ytterligare 

information om något saknades eller ansågs vara viktigt (Kerr et al., 2013) eller om de 

identifierade att informationen var inkorrekt (Jeffs et al., 2014). 
 

Vidare upplevde patienter att det var betryggande att sjuksköterskan fick en bättre 

förståelse för deras tillstånd och för vilka åtgärder som kunde tänkas bli aktuella (Kerr et 

al., 2013; Lu et al., 2014). Därtill beskrev patienter att deras egen kunskap om sitt tillstånd 

förbättrades genom bedsiderapportering (Bruton et al., 2016; Ford et al., 2014; Kerr et al., 

2013). Patienter upplevde att när sjuksköterskorna fick en direkt förståelse för deras behov 

kunde omvårdnadsåtgärderna genomföras mer effektivt (Jeffs et al., 2014; Lu et al., 2014). 
 

Att informationsutbytet kan höras av andra 

 

I flertalet studier framgick det att patienterna inte upplevde att bedsiderapportering 

utgjorde ett hot mot integriteten eller sekretessen. Det upplevdes inte heller störande att 

rapporteringen utfördes vid patientens säng (Greaves, 1999; Lu et al., 2014; McMurray et 

al., 2011; Wildner & Ferri, 2012). Många patienter var bekväma med att informationen 

delades med andra patienter på rummet (Jeffs et al., 2014; McMurray et al 2011) och 

merparten var nöjda med hur informationen hanterades av sjuksköterskorna under 

bedsiderapportering (Ford et al., 2014; Köberich, 2014; Sand-Jecklin & Sherman, 2012). 

Några få patienter uttryckte emellertid att det var bekymmersamt att känslig och privat 

information kunde höras av andra (Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin 

& Sherman, 2012) i synnerhet om de låg på flerbäddsalar (Mcmurray et al., 2011). 

Patienterna uttryckte att det var särskilt olustigt om sjuksköterskorna pratade högljutt om 

deras hälsotillstånd och nämnde hela deras namn (Jeffs et al., 2014). En patient uttryckte 

oro över att det kunde upplevas störande och obekvämt för andra patienter som befann sig i 

närheten (Lu et al., 2014).  

 

En del patienter uttryckte att känsliga ämnen var sexuellt överförbara sjukdomar, 

sexualitet, religion och psykiska sjukdomar (Lu et al., 2014) samt drog- och 

alkoholproblem (Kerr et al., 2013). Patienterna uppgav att dessa ämnen var olämpliga att 
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diskutera under bedsiderapportering då detta kunde upplevas som diskriminerande (Lu et 

al., 2014). Somliga uttryckte att dessa frågor kunde behandlas mer diskret eller vid ett 

annat tillfälle för att inte riskera att andra patienter kunde höra vad som sades (Kerr et al., 

2013).  
 

Besökare som var närvarande vid bedsiderapportering ansågs inte utgöra något problem 

avseende sekretessen för patienten (Greaves, 1999) medan andra upplevde det 

problematiskt och önskade att sjuksköterskan skulle be anhöriga och andra besökare att 

lämna rummet innan bedsiderapportering påbörjades (Kerr et al., 2013; Timonen & 

Sihvonen, 2000).  
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DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

 

Den stora behållningen med införandet av bedsiderapportering var att det gav patienter 

tillfället att bli välinformerade och få kunskap om sitt hälsotillstånd och sin vårdplanering. 

Lika framträdande var det att patienten fick möjlighet att bidra med sina egna erfarenheter 

och kunskap om sin situation och sitt hälsotillstånd. Patienter rapporterade större 

tillfredsställelse med sin vård efter att ha deltagit i bedsiderapportering. Patientens 

delaktighet i vården har visat sig öka patientens motivation och tillfredsställelse med given 

vård (Sahlsten et al., 2008). Med utgångspunkt i Ekman et al. (2012) studie, som 

konstaterat att vårdtiden för patienter med kronisk hjärtsvikt förkortades med en tredjedel 

när patienten fick personcentrerad omvårdnad, går det att dra en parallell till att 

bedsiderapportering kan ha liknande effekt i vårdförloppet.  

 

Det framgick i flera av artiklarna att patienterna upplevde sig delaktiga efter införandet av 

bedsiderapportering. Några särskiljande tydliga motiv till varför patienterna upplevde 

delaktighet är dock svårt att fastställa. Resultatet visar emellertid i enlighet med Eldh et al. 

(2006) att information och kunskap är essentiella delar av patientdelaktighet. Sahlsten et al. 

(2008) betonar vikten av att information och kunskap utbyts mellan två parter för att en 

person ska bli delaktig. Det går att anta att de patienter som bedömde att tillgången till 

information var den främsta fördelen med bedsiderapportering, inte hade fått de behoven 

tillgodosedda innan implementering av bedsiderapportering. Det stärker också antagandet 

om att bedsiderapportering som modell, till skillnad från traditionell rapportering, har 

större möjlighet att bemöta patientens behov och främja patientens upplevelse av 

delaktighet (Anderson & Mangino, 2006). 
 

När bedsiderapportering tillämpades upplevde patienter att de stod i centrum för 

utformandet av vården och att deras egna åsikter och behov togs tillvara, vilket bekräftas 

av Anderson och Mangino (2006) som visar att den här modellen av skiftbytes 

rapportering skapar ett forum för att behandla patientens frågor, önskningar och 

funderingar. Bedsiderapportering har i tidigare studier visat sig vara en betydelsefull 

strategi för att uppnå en mer personcentrerad vård och omsorg genom att frångå synen på 

patienten som en passiv mottagare för vård (Anderson & Mangino; Chaboyer et al., 2010). 

Resultatet understryker detta då patienter till följd av bedsiderapportering kunde dela med 

sig av sina erfarenheter samt blev bemötta som personer och inte endast som objekt. Inom 

den personcentrerade vården synliggörs hela personen och tillgodoseende av andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov prioriteras i lika hög utsträckning som de fysiska 

behoven (Svensk Sjuksköterskeförening, 2016). 
 

Det framkom att patienter vid vissa tillfällen intog en passiv roll vid bedsiderapportering 

och i likhet med Cahill (1998) identifierades att den fysiska kapaciteten, medicinsk jargong 

och överflödig information var faktorer som påverkade graden av delaktighet samt viljan 

om att delta. Resultatet i föreliggande studie visar att sjuksköterskans attityd och beteende 

under rapporteringen påverkade känslan av delaktighet och att sjuksköterskan inte alltid 

var medveten om detta. Kommentarer som att sjuksköterskan pratar över huvudet eller att 

sjuksköterskan fokuserar på journalhandlingar eller endast samtalar med varandra talar för 

att rapporteringen inte har präglats av ett personcentrerat förhållningssätt. Grundläggande 

för att patienter ska känna sig inkluderade är att de bemöts med respekt i mötet med 

sjuksköterskan och att deras röst blir hörd. Det är vidare vårdpersonalens uppgift att 

möjliggöra delaktighet genom att bjuda in patienten till att delta i sin vårdplanering (Eldh, 
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2006). Det ska även uppmärksammas att vissa patienter föredrog en mer passiv roll och var 

tillfredsställda med att lyssna till rapporteringen. Det ställer krav på sjuksköterskan att vara 

lyhörd för patientens individuella behov av deltagande samt att vara medveten om att 

använda ett förståeligt språk så att patienten kan tillgodogöra sig informationen och skapa 

sig en förståelse.  

 

Vidare behöver bedsiderapportering likt all annan vård genomsyras av ett personcentrerat 

förhållningssätt och vårdande principer. Det är genom att lyssna till patientens berättelse 

som vårdaren kan få en förståelse för vad välbefinnande innebär för den enskilda patienten. 

Det är viktigt att vara medveten om att alla patienter inte vill eller kan vara delaktiga i 

beslut som berör sin vård. I detta fall kan informationsöverföringen upplevas som kravfyllt 

(Edlund, 2012). Cahill (1998) betonar att vissa patienter antar en aktiv roll vid 

bedsiderapportering trots att de egentligen var ovilliga till det. Det är följaktligen av 

betydelse att ta hänsyn till patientens förutsättningar till delaktighet och patientens egna 

önskemål om grad av medverkan.  
 

Timonen och Sihvonen (2000) studie demonstrerar tydligt att patienten och sjuksköterskan 

kan ha olika uppfattningar om huruvida patienten är delaktig i bedsiderapportering. 

Sjuttionio procent (N= 118) av sjuksköterskorna upplevde att patienten var delaktig i 

bedsiderapportering medan endast 43 procent (N= 74) av patienterna uppgav att de deltog 

ibland eller inte alls. Faktum är att tvetydigheter rådde angående vilken roll patienten har 

under rapporteringen vilket visar vikten av att bedsiderapportering som modell behöver 

förklaras noggrant för patienten innan rapporten börjar. Det är nödvändigt att patienter och 

sjuksköterskor förstår sina respektive roller och ansvarsfördelningen under 

bedsiderapportering så att ett samspel kan uppnås samt att patienten upplever 

genomförandet som tillfredsställande.   

 

Resultatet i flera studier visar att patienter som deltog i bedsiderapportering upplevde ökad 

trygghet och kontroll över sin situation vilket kunde förklaras av att patienterna kände sig 

välinformerade och uppdaterade i planeringen av sin vård. Ett ofta förekommande fynd i 

artiklarnas resultat var att patientens närvaro vid rapporteringen fyllde en viktig funktion 

när de kunde uppmärksamma, komplettera och korrigera felaktig information. Det är 

fastslaget att patientens medverkan har betydelse för att vården ska vara säker 

(Socialstyrelsen, 2006). Andersson et al. (2005) kunde visa att patientens medverkan var 

av betydelse för att motverka felaktig vård och på så vis förhindra uppkomsten av 

vårdskador. Patienter rapporterade att bristen på deltagande ledde till felbehandlingar och 

uteblivna preventiva åtgärder. Bedsiderapportering kan medföra att patienten blir en aktiv 

samarbetspartner och skulle kunna vara en del i att säkerställa en säker vård för patienten. 

 

Patienter var generellt inte särskilt bekymrade över sekretessen men önskade att för dem 

känslig information inte skulle avhandlas vid bedsiderapportering. Tre artiklar i resultatet 

har belyst både sjuksköterskans och patientens perspektiv av bedsiderapportering (Bruton 

et al., 2016; McMurray et al., 2011; Wildner & Ferri 2012). Det framstår i synnerhet vara 

sjuksköterskor som är besvärade över sekretessbrott. Det är sannolikt att det här dilemmat 

är förankrat i att sjuksköterskor har rättsliga förpliktelser beträffande patientens integritet 

och sekretessen/tystnadsplikten. Det har visat sig att vårdpersonal har hittat strategier för 

att lösa den här problematiken genom att diskutera känslig information på andra platser än 

vid patientens säng (Chaboyer el al., 2010). Det är av betydelse att sjuksköterskan noggrant 

överväger hur känslig information ska delas under bedsiderapportering och att hänsyn tas 

till vad som kan upplevas obekvämt för den enskilda patienten. Det är vidare viktigt att det 



 

 17 

finns ett tydligt system för på vilket sätt dessa frågor ska lyftas så att viktig information 

inte missas att överrapporteras.  

 

Patientlagen (SFS, 2014:821) trädde i kraft den 1 januari 2015 och har för avsikt att 

tydliggöra och stärka patientens ställning inom vården samt främja patientens integritet, 

självbestämmande och delaktighet. Det ställer krav på svensk hälso- och sjukvård att aktivt 

arbeta för och utveckla nya arbetsmetoder som kan medföra ett ökat patientinflytande. Den 

här litteraturöversikten har sammanställt forskning avseende patientens upplevelse av 

bedsiderapportering och därmed besvarat syftet med den här litteraturstudien. En 

framgångsrik implementering av bedsiderapportering åskådliggör tydligt dess potential att 

utveckla en mer personcentrerad verksamhet och ger anledning till att ifrågasätta och 

utmana traditionella arbetsmetoder.  

 

Metoddiskussion  

 

Författarna till den här litteraturstudien önskade kartlägga forskningen avseende patientens 

upplevelse av bedsiderapportering, därför valdes enligt Friberg (2012) en litteraturöversikt 

för att besvara syftet. En kvalitativ intervjustudie hade varit ett alternativ för att besvara 

syftet men ansågs för tidskrävande i förhållande till tidsramen. Resultatet i litteraturstudien 

utgörs av sju kvalitativa respektive sex kvantitativa studier. Det kan ses som en svaghet att 

studier med kvantitativ design inkluderats då ansatsen varit att studera det valda fenomenet 

från ett objektivt perspektiv (Henricson, 2012). Fördelen med båda ansatserna är att valt 

ämne varit möjligt att belysa ur flera synvinklar (Forsberg & Wengström, 2015) vilket 

bedömdes vara en fördel då en större population kunnat undersökas.  

 

Det identifierades att överrapportering eller skiftbytesrapportering har olika benämningar 

beroende av vilket land artikeln är publicerad i. Ett exempel är att Australien använder 

termen ”handover” medan USA använder termen ”handoff”.  I databasen CINAHL 

identifierades ämnesorden ”shift reports” (CINAHL-headings) och i PubMed ”patient 

Handoff” (MeSH-term). CINAHL har även ett specifikt ämnesord för bedsiderapportering 

”patient bedside” vilket underlättat för sökningen. I PubMed fick ”bedside” och ”shift 

reports” istället skrivas in i fritext.  

 

För att ringa in patientens upplevelse identifierades ämnesord via Karolinska Institutets 

universitetsbibliotek, hemsidan tillhandahåller en översättning av svenska termer till 

engelska MeSH-termer. Här gick att finna en sammanställning av termer som berör 

patientens känslor och upplevelser i relation till vårdsammanhanget. Ämnesordet ”patient 

satisfaction” är detsamma i respektive databas och finns med i flest antal sökningar. 

Bedsiderapportering ett förhållandevis ungt forskningsområde vilket har uppenbarats i den 

låga mängden sökträffar. För att effektivisera sökningen och få mer kunskap om de valda 

databaserna har författarna till den här studien i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2015) sökt handledning hos bibliotekarie vid Sophiahemmets Bibliotek. 

Handledningstillfället har bidragit till att öka kunskapen om sökstrategier i de enskilda 

databaserna samt varit behjälplig avseende att finna lämpliga sökord för syftet. 

Litteratursökning genomfördes i databaserna CINAHL och PubMed som är omfattande 

inom omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2017). När MeSH-termer och CINAHL-

headings användes samt booleska operatorer kunde artiklar som svarade på syftet omringas 

(Forsberg & Wengström, 2015).  
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En svaghet i litteraturstudien är att mängden inkluderade artiklar inte motsvarar det antal 

som enligt Sophiahemmets högskolas riktlinjer bör ingå i en litteraturöversikt. Det har 

genomgående varit en svårighet att finna vetenskapliga artiklar som kunde svara till syftet 

då forskning inom området är begränsat. Ett lägre antal inkluderade artiklar kan ha 

påverkat tillförlitligheten av resultatet. Följande dilemma har fortlöpande diskuterats med 

varandra och med utsedd handledare. Ytterligare sökningar genomfördes utöver de 

sökningar som redovisas i söktabellen, detta som en försäkran om att inte gå miste om 

värdefulla artiklar. Även manuell sökning genomfördes i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) för att om möjligt påträffa nytt material ändamålsenligt för syftet. 

Kompletterande sökningar och studerandet av referenslistor resulterade emellertid endast i 

att redan påträffade artiklar återkom och inga nya artiklar gick att upptäcka. Detta gav 

intrycket av att ämnesområdet var väl genomsökt. Efter att studierna gemensamt granskats 

avseende vetenskaplig kvalitet och innehåll exkluderades två studier som inte ansågs svara 

på syftet eller uppnådde tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet. Materialet bearbetades och 

kvalitetssäkrades för att sedan sammanställas i en matris (Bilaga B). Sammanlagt 

inkluderades tretton vetenskapliga artiklar i litteraturstudien. Två artiklar äldre än tio år 

ingår i resultatet (Greaves, 1999; Timonen & Sihvonen, 2000). Dessa studier bedömdes 

kunna svara på syftet eftersom uppsatsen till stor del handlar om den psykosociala 

interaktionen mellan vårdare och patient, vilken kan ses som allmängiltig, oberoende av 

tid.  
 

Ingen av författarna till den här studien har engelska som modersmål och vill med det i 

åtanke reservera sig för eventuella felskrivningar och feltolkningar. För att i högsta mån 

undvika sådana misstag har författarna vid svårigheter att tyda text och innehåll 

kontinuerligt använts sig av digitalt engelskt lexikon. Dessutom har författarna flertalet 

gånger läst igenom resultatartiklarna och diskuterat betydelsen av texten med varandra. 

Detta har fungerat som en försäkran om att innebörden av innehållet uppfattats korrekt.  

 

Det är första gången författarna genomför en litteraturöversikt och som student kan 

kunskapen om metodologi vara begränsad. För att inhämta kunskap kring hur en 

litteraturöversikt ska genomföras har angiven kurslitteratur studerats och fungerat som ett 

stöd genom hela arbetet. Kjellström (2012) menar att begränsade kunskaper inom språk 

och metodologi är två områden som kan väcka etiska frågor inom denna typ av arbete, och 

belyser vikten av att som författare vara medveten om dessa. I studien av Wildner och Ferri 

(2012) saknas etiskt godkännande från en etisk kommitté. Studien bedömdes ändå föra ett 

etiskt resonemang, eftersom deltagarna har gett informerat samtycke till att delta i studien. 

Studien är vidare godkänd av ledningen på det hospice studien genomfördes. Forsberg och 

Wengström (2015) framhåller att etiskt godkända artiklar ökar det vetenskapliga värdet i 

ett vetenskapligt arbete. En styrka i den här litteraturstudien är att övriga 12 studier har 

erhållit etiskt godkännande från etisk kommitté.   
 

Studien av Greaves (1999) som ingår i resultatet ska endast ses som en pilotstudie på grund 

av det låga antalet medverkande (n=4). En pilotstudie är enligt Polit & Beck (2017) en 

förberedande studie för ytterligare forskning. Författarna förde ett resonemang kring 

studiens tillförlitlighet och gjorde bedömningen att den hade relevans för syftet men att 

resultatet inte ska tolkas som generaliserbart.  

 

I en av studierna (Jeffs et al., 2014) framkommer det att några av deltagarna endast 

medverkade vid två tillfällen av bedsiderapportering på grund av bristande kontinuitet i 

utförandet vilket påverkar generaliserbarheten av resultatet. Faktum är att flertalet av 

studierna inte redovisar för hur många tillfällen av bedsiderapportering deltagarna 



 

 19 

medverkat i vilket författarna anser påverka tillförlitligheten och överförbarheten av 

resultatet.  
 

De 13 artiklar som ingår i resultatet kommer från olika delar i världen varav fyra studier är 

genomförda i Australien, tre i USA, två i Storbritannien och en i respektive Kanada, 

Tyskland, Finland och Italien. De är alla höginkomstländer med liknande vårdstruktur som 

Sverige. Det går därför att anta att resultatet i den här litteraturstudien är applicerbart på 

svenska förhållanden. Vidare är studierna fördelade inom olika vårdinriktningar som 

medicin, kirurgi, akutsjukvård, gynekologi och hjärtsjukvård, vilket i sin tur gör det 

tänkbart att bedsiderapportering kan fungera även inom olika svenska specialiteter i 

vården.   
 

 

Slutsats   

Inställningen till bedsiderapportering har visat sig vara övervägande positiv i de fall 

tillämpningen tar hänsyn till patientens individuella behov och önskemål. Den stora 

behållningen med bedsiderapportering är informationsutbytet mellan patienten och 

vårdpersonalen vilket återspeglas i flera fynd presenterade i resultatet. En utmaning vid 

implementering av bedsiderapportering är hur konfidentialitet ska hanteras och bevaras i 

ett vårdklimat där många patienter delar sal med varandra. Utförandet av 

bedsiderapportering behöver genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt om 

metoden ska integreras i personcentrerad vård. Vidare är patientens medverkan vid 

rapporteringen en viktig resurs vid sidan av de olika professionerna för att säkerställa en 

trygg och säker vård.  

 

 

Fortsatta studier   

Författarna har inte funnit någon studie som genomförts i Sverige vilket motiverar till 

forskning även inom svensk sjukvård. Studier i andra länder har även undersökt 

närståendes perspektiv av bedsiderapportering. Det vore av intresse att likvärdiga studier 

genomförs i den svenska hälso- och sjukvården då bedsiderapportering kan vara en metod 

för att bedriva familjecentrerad vård. Det är av vikt att framhålla att de olika studierna i 

den här litteraturöversikten visar på skillnader i genomförandet av bedsiderapportering. 

Dessa skillnader påverkade patientens upplevelse av rapporteringsmetoden. Vidare 

forskning bör således fokusera på både själva utövandet av bedsiderapportering men även 

på vilken patientgrupp metoden bäst lämpar sig för. Generellt finns det ett behov av fortsatt 

forskning inom bedsiderapportering för att stärka evidensen inom området.  

 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Föreliggande litteraturstudie har på ett överskådligt sätt sammanställt den forskning som i 

nuläget finns vad gäller patientens upplevelse av bedsiderapportering. Den här 

litteraturstudien kan bidra till att uppmärksamma betydelsen av en delaktig patient och en 

etablerad vårdrelation inom hälso- och sjukvården. Bedsiderapportering som metod är ett 

relativt ungt forskningsområde vilket inte minst visar sig i bristen på litteratur inom ämnet. 

Det som framkommit i den här litteraturstudien kan vara till gagn för öka kunskapen om 

bedsiderapportering hos läsaren och framtida kollegor. Trots att rapporteringsmetoden de 

facto används både internationellt och på ett flertal enheter i Sverige har den ingen naturlig 

plats i den svenska litteraturen för sjuksköterskor. Utbildning är grundläggande för att nya 

vårdformer som bedsiderapportering ska kunna implementeras i hälso- och sjukvården för 

att uppnå ett optimalt utfall. Vidare är förhoppningen att litteraturstudien väcker ett intresse 
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för rapporteringsmetoden och för vidare forskning inom området. Den här litteraturstudien 

har i resultatet identifierat en mängd fördelar med bedsiderapportering och bekräftat att 

modellen är en del i att bedriva personcentrerad vård.  
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 I 

Bilaga A 

 

 

 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad 

utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare och/eller för många delstudier, 

vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 

där avsikten är att studera fenomen eller tolka 

mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 

utforskades perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 



 

 

 

 

 

Matris över inkluderade artiklar  
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

 

I 

      

Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bradley, S, Mott, S 

2013 

Australien 

Adopting a patient-

centred approach: an 

investigation into the 

introduction of 

bedside handover to 

three rural hospitals. 

Att empiriskt studera 

processen och utfallet 

av implementering av 

bedsiderapportering på 

tre akutvårds-

avdelningar i södra 

Australien 

Design: Kvalitativa etnografiska intervjuer.  

Urval: 9 patienter, varav 5 kvinnor och 4 

män. Inklusionskriterier var engelsktalande, 

minst 18 år samt inneliggande på sjukhus. 

Informerat samtycke inhämtades.   

Datainsamling:  

Patientens perspektiv genom etnografiska 

intervjuer.  

Analys: Kvalitativ data analyserades genom 

Spradley’s (1979) taxonomisk analysprocess 

för att sedan presentera en bild av 

deltagarnas intryck och tillfredställelse av 

bedsiderapportering.  

N= 9 patienter 

 
Patienter upplevde delaktighet vid 

bedsiderapportering genom att bli 

involverade i vården och 

planeringen. Det medförde att de 

kände sig sedda och respekterade. 

Mötet med sjuksköterskan 

upplevdes som socialt och 

trevligt. Det var skönt att veta 

vem som hade vårdansvaret samt 

att få extra tid med 

sjuksköterskan. 

K 

II 
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Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Bruton, J, Norton, 

C, Smyth, N, Ward, 

Helen, Day, S 

2016 

Storbritannien 

Nurse handover: 

Patient and Staff 

experiences 

Att förstå avsikten, 

påverkan och 

erfarenheter av 

sjuksköterskans 

överrapportering ur ett 

personal- och 

patientperspektiv. 

Design: Kvalitativ ansats  

Urval: 8 patienter. Kriterier för deltagande 

var att patienterna skulle vara kapabla att 

läsa och tala engelska samt ge skriftligt 

samtycke.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes på två akutvårdsavdelningar. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades 

ordagrant.  

Analys: Transkriptionerna lästes igenom 

flera gånger för att sedan kodas enligt 

pragmatisk tematisk analys. 

N= 8 patienter 

 
Patientens upplevelse av 

bedsiderapporteringen varierade. 

Metoden upplevdes positivt då 

det ingav en trygghet att veta vad 

som sades och planerades under 

rapporten. Patienter kände sig 

lugnade när personalen kände till 

vilka dom var, på samma sätt 

upplevdes det osäkert om 

personalen inte kände till deras 

vård och behandling. En del ville 

delta genom att lysssa men inte 

aktivt delta vid rapporteringen. 

Några kände att de inte 

inkluderades i samtalet mellan 

personalen och några upplevde 

bedsiderapportering som 

påträngande. 

K 

II 
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Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Ford, Y, Heyman, 

A, Chapman 

2014 

USA 

Patients’ Perceptions 

of Bedside Handoff 

Syftet var att 

identifiera patientens 

uppfattning av 

bedside-rapportering 

Design: Kvantitativ prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Studien genomfördes på två 

slutenvårdsavdelningar med inriktning 

medicin och kirurgi. 103 patienter. 

Inklusionkriterier var minst 18 år, behärska 

flytande engelska i tal och skrift samt ha 

upplevt minst 3 tillfällen av 

bedsiderapportering. Informerat samtycke 

inhämtades.  

Datainsamling: Enkätundersökning  

Analys: Deskriptiv statistik för att bearbeta 

data. IBM Statistical Package for the Social 

Sciences användes för att analysera 

resultatet. 

N= 103 patienter En signifikant skillnad gick att 

finna avseende patientens 

uppfattning av trygghet, förståelse 

och tillfredsställelse. 

Patienter var tillfredställda med 

bedsiderapportering, i synnerhet 

när det praktiserades konsekvent. 

Bedsiderapportering medförde att 

patienter kände sig 

välinformerade, involverade och 

att de fick möjlighet att delge sina 

åsikter, funderingar samt ställa 

frågor. Patienter kände sig 

säkrare/tryggare då de fick 

möjlighet att korrigera eventuella 

felaktigheter.  

P 

II 
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Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Greaves, C 

1999 

Storbritannien  

Patients’ perceptions 

of bedside handover 

Att undersöka hur 

patienter upplever 

bedsiderapportering 

Design: Kvalitativ, pilotstudie  

Urval: 4 patienter på vårdavdelning med 

tidigare erfarenhet av sjukhusvistelse. 

Muntligt frivilligt samtycke lämnades av 

deltagarna.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer, intervjuguide användes. 

Intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant.  

Analys: Insamlad data kodades när det sista 

bandet hade blivit transkriberat. Insamlad 

data granskades och bildade en lista 

avseende betydande påståenden relaterat till 

bedsiderapportering. Dessa grupperades 

sedan in i teman, varav 10 grupper 

identifierades. Kodning genomfördes även 

av en annan part för att undvika bias och 

försäkra validitet. Av ursprungliga teman 

bildades 4 huvudteman. 

N= 4 patienter Genomgående var att deltagarna 

önskade delta vid 

rapporteringstillfället men ville 

helst vara passiva. Den störta 

fördelen med att involveras 

ansågs vara tillgången till 

information. Att bevittna 

överrrapporteringen från en 

sjuksköterska till en anann 

upplevdes som positivt och 

tillfredställande. 

K 

III 
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Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Jeffs, L, Beswick, S, 

Acott, A, Simpson, 

E, Cardoso, R, 

Campbell, H, Irwin, 

T 

2013 

Kanada 

Patients’ views on 

Bedside Nursing 

Handover  

Att undersöka 

patienters upplevelser 

och uppfattningar vid 

införandet av 

bedsiderapportering.  

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: Implementering av 

bedsiderapportering på ett akutsjukhus i 

Toronto, på olika vårdavdelningar. 45 

patienter deltog varav 12 från 

neurologiskavd, 13 från allmän kirurgisk 

avd, 8 från respiratorisk avd och 12 från 

obstetrik/gynekologisk avd. 66 procent av 

deltagarna var kvinnor. Inklusionkriterier: 

Minst 18 år, kapabel att förstå engelska och 

ge informerat samtycke.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

med intervjuguide användes. Intervjuerna 

bandinspelades och transkriberades för 

analys. 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys med 

kodningsschema, de mest frekventa koderna 

indelades i kategorier. Teman och subteman 

identifierades för att reflektera över 

variationer i datainsamlingen.  

N= 45 patienter Patienter upplevde att 

bedsiderapportering skapade ett 

utrymme för personlig kontakt 

med sjuksköterskorna. Det 

upplevdes positivt att bli 

introducerad för nästkommande 

sjuksköterska. Andra fördelar var 

upplevelsen av att vara delaktig 

och att få insyn i vårdplaneringen. 

Det skapade trygghet och en 

känsla av kontroll. Majoriteten 

önskade delta vid rapporteringen, 

medan andra önskade en mer 

passiv roll. De flesta var bekväma 

med att andra kunde höra vad 

som sades, medan några uttryckte 

oro och olust kring detta.  

 

 

 

 

 

K 

I 
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Bilaga B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Kerr D, McKay K, 

Klim S, Kelly A-M, 

McCann T 

2013 

Australien 

 

Attitudes of 

emergency department 

patients about 

handover at the 

bedside. 

Undersöka patienters 

upplevelse av 

bedsiderapportering 

utförd av 

sjuksköterskor på 

akuten.  

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: 30 patienter på akuten, varav 18 

kvinnor och 12 män tillfrågades. 

Inklusionskriterier var 18 år och äldre, 

förmåga att kommunicera på engelska, 

kognitivt och medicinskt stabila samt  

deltagit i bedsiderapportering. Skriftligt 

frivilligt samtycke lämnades av deltagarna.  

Datainsamling: Semi-strukturerade 

intervjuer som spelades in. 

Analys: Intervjuerna transkriberades. 

Tematisk innehållsanalys tillämpades, för att 

urskilja mönster och teman i materialet. 

Materialet bearbetades i flera steg. Teman 

och underteman skapades. Tid avsattes för 

reflektion och ytterligare undersökning av 

transkripten. I ett sista steg hölls ett 

samförståndsmöte mellan författarna för att 

fastställa teoretisk referensram och 

slutgiltiga teman. 

N= 30 patienter Resultatet visade att patienterna 

upplevde bedsiderapportering på 

akuten som positivt överlag. 2 

huvudteman framkom i resultatet. 

1: Patienten upplever att 

deltagande i bedsiderapportering 

förbättrar den individuella vården. 

Det är en möjlighet för patienten 

att klargöra otydligheter, samt att 

bidra med ytterligare information. 

2: Vikten av att bevara integritet 

och konfidentialitet under 

rapporteringen.  

 

K 

I 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Köberich S 

2014 

Tyskland 

Nursing Bedside 

Handover does not 

Influence 

Cardiovascular 

Surgery Patients' 

Participation in 

Nursing Care 

Decision-Making 

Process: Results Three 

Months after 

Implementation. 

 

Utvärdera effekten av 

bedsiderapportering 

gällande patientens 

uppfattning av delat 

beslutsfattande i 

vården, samt 

bieffekter av 

bedsiderapportering. 

Design: Kvantitativ, icke-experimentell 

studie. 

Urval: Samtliga patienter på 2 

vårdavdelningar med inriktning 

hjärtsjukvård tillfrågades. Inklusionskriterier 

var 18 år och äldre samt kunna behärska 

tyska språket. Deltagarna samtyckte till att 

medverka.  

Datainsamling: Enkäter med 3 delar. 

Samlades in under en 3 månaders period 

innan införandet av bedsiderapportering 

respektive en 3 månaders period efter 

implementering. 

Analys: Data kodades och fördes in i ett 

statistikprogram. Patienternas data 

inkluderades om enkäterna till del 1 & 2 

hade uppnått en viss svarsfrekvens. Data 

analyserades i ett flertal olika program. 

Kolmogorov-Smirnov-test, T-test, Mann-

Whitney-U-test, Chi-square-test, Fishers 

exact test. 

N= 99 patienter 

(55) 

Ingen signifikant skillnad 

gällande patientens upplevelse av 

involvering i beslutsfattande 3 

månader efter införandet av 

bedsiderapportering. Patienter 

rapporterade inga oönskade 

bieffekter i relation till införandet 

av bedsiderapportering.  

 

  

P 

II 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Lu S, Kerr D, 

McKinlay L 

2014 

Australien 

Bedside nursing 

handover: Patients' 

opinions. 

 

Undersöka patientens 

upplevelse av 

bedsiderapportering. 

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: Patienter från 3 olika 

vårdavdelningar, medicin, kirurgi, 

förlossning, tillfrågades. 10 deltagare från 

respektive avdelning. Inklusionskriterier var 

engelsktalande, 18 år och äldre, 

inneliggande på avdelningen minst 1 natt, ha 

deltagit vid minst 2 tillfällen av 

bedsiderapportering och friska nog att delta i 

en 30-40 min intervju. Deltagarna samtyckte 

till att medverka.  

Datainsamling: Individuella och fördjupade, 

semistrukturerade intervjuer som spelades 

in.  

Analys: Intervjuerna transkriberades. 

Transkripten lästes igenom flera gånger. 

Genom granskning identifierades teman. 

Efter samförstånd mellan författarna 

bildades slutgiltiga teman.   

N= 30 patienter Patienterna upplevde 

bedsiderapportering positivt och 

fördelaktigt. 4 teman 

identifierades.  

1: Ett mer effektivt och personligt 

förhållningssätt. 2: Att bli 

”empowered” och bidra till att 

minimera felaktigheter. 

3: Privata, konfidentiella och 

känsliga ämnen. 4: 

Informationsbehov och 

undvikandet av medicinsk 

jargong. 

K 
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Maxson P, Derby K, 

Wrobleski D, Foss 

D 

2012 

USA 

 

Bedside Nurse-to-

Nurse Handoff 

Promotes Patient 

Safety. 

 

Syfte 

patientperspektiv: 

Fastställa huruvida 

bedsiderapportering 

förbättrar patientens 

tillfredställelse 

gällande 

omvårdnadsplanering, 

och om det förbättrar 

patientens upplevelse 

av teamwork.  

Syfte 

vårdpersonalperspekti

v: Fastställa huruvida 

bedsiderapportering 

förbättrar personalens 

tillfredställelse 

gällande 

kommunikation och 

ansvar. 

Design: Kvantitativ studie.  

Urval: Sammanlagt 60 patienter deltog. 30 

deltagare innan införandet av 

bedsiderapportering respektive 30 deltagare 

1 månad efter implementering.  

Inklusionskriterier var 18 år och äldre, ej ha 

kognitiv nedsättning samt förmåga att tala 

och förstå engelska.  

Datainsamling: Frågeformulär med 

påståenden. Besvarades av patienter både 

innan och efter införandet av 

bedsiderapportering.  

Analys: Patientenkäterna analyserades med 

hjälp av Wilcoxon rank-sum test. P-värde 

beräknades. 

N= 60 patienter  En signifikant skillnad gick att 

utläsa avseende patientens känsla 

av att vara informerad om sin 

vård. Bedsiderapportering 

upplevdes positivt och flera 

önskade att den här formen av 

rapportering skulle fortsätta.  

 

 

P 
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McMurray A, 

Chaboyer W, Wallis 

M, Johnson J, 

Gehrke T 

2010 

Australien 

Patients’ perspectives 

of bedside nursing 

handover. 

Syftet var att 

undersöka patientens 

perspektiv av 

delaktighet i 

bedsiderapportering.  

Design: Kvalitativ deskriptiv studie. 

Urval: 10 patienter, varav 6 kvinnor och 4 

män från en av två vårdavdelningar på ett 

sjukhus i Queensland. Samtliga patienter 

hade deltagit i bedsiderapportering. 

Inklusionskriterier var engelsktalande, 

inneliggande på avdelningen minst 1 natt 

samt vara tillräckligt frisk för att klara av 

intervju på 30-60 min. Deltagarna gav 

samtycke till att medverka.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer 

på 30-60 min, som spelades in. 

Analys: Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och analyserades sedan med 

hjälp av en tematisk innehållsanalys. 

Dataanalysen genomfördes i 3 steg, och 

slutfördes när inga nya teman gick att finna, 

samt att författarna enats om de teman som 

framkommit. 

N= 10 patienter Bedsiderapportering upplevdes 

överlag positivt av patienterna, 

främst eftersom att partnerskapet 

mellan patient och sjuksköterska 

stärktes. 4 huvudteman framkom. 

1: Att erkänna patienten som en 

partner. 2: Rätta till felaktigheter. 

3: Passivt deltagande. 4: 

Överrapportering som ett verktyg 

för interaktion. 

K 
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Sand-Jecklin K, 

Sherman J 

2012 

USA 

Incoporating bedside 

report into nursing 

handoff: evalutation of 

change in practice. 

 

Syftet var att 

undersöka effekten av 

bedsiderapportering 

kombinerat med 

bandinspelad 

rapportering. (Tidigare 

genomfördes endast 

bandinspelad 

rapportering).  

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Patienter på en medicin-kirurgisk 

klinik bestående av 7 avdelningar. 

Inklusionskriterier var att patienten skulle ha 

vårdats på avdelningen minst 48 timmar, ha 

deltagit i rapportering. Även 

familjemedlemmar kunde slutföra enkäterna, 

vilket noterades i enkäten i de fall det var 

aktuellt.  

Datainsamling: Enkäter. Delades in i 2 

perioder, före och efter införandet av 

bedsiderapportering.  

Analys: Jämförande t-tester genomfördes för 

att analysera de data som inkommit både 

innan och efter införandet av 

bedsiderapportering. 

N= 232 patienter + 70 

familjemedlemmar 

innan införandet av 

bedsiderapportering. 

 

N= 178 patienter + 72 

familjemedlemmar 

efter införandet av 

bedsiderapportering. 

Patienterna upplevde ökad 

delaktighet i vården, förbättrat 

informationsutbyte mellan 

patienten och sjuksköterskan. 

Övriga fördelar var att veta vem 

den vårdansvariga sjuksköterskan 

var. Några få rapporterade 

bekymmer avseende integriteten.  

  

 

 

P 
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Timonen, L, 

Sihvonen, M 

2000 

Finland  

Patient participation in 

bedside reporting on 

surgical wards  

Att jämföra och 

studera sjuksköterskor 

respektive patienters 

uppfattning avseende 

bedsiderapportering, 

patientens deltagande 

vid 

rapporteringstillfället 

samt faktorer som 

främjar eller hindrar 

deras deltagande.  

Design: Kvantitativ studie, 

enkätundersökning och observationsstudie 

Urval: Studien genomfördes i Finland på 8 

kirurgiska avdelningar som använder sig av 

bedsiderapportering. Sammanlagt 

tillfrågades 182 patienter. Patienterna skulle 

vara minst 18 år, ha deltagit vid minst ett 

tillfälle av bedsiderapportering samt vara 

kapabla att fylla i frågeformuläret. 91 

patienter uppfyllde kriterierna.  

Datainsamling: Frågeformuläret delades ut 

direkt efter rapporteringstillfället. Förutom 

frågeformuläret observerades 76 

rapporteringstillfällen av en sjuksköterska på 

avdelningen. Deltagarna gav informerat 

samtycke och fick information om frivillig 

medverkan och garanterades konfidentialitet.  

Analys: 4-stegs Likertskala. Resultatet anges 

i frekvens. Chitvåtest användes för att 

kontrollera signifikanta skillnader mellan 

grupperna. 

N= 74 patienter 

(17) 

27 % av patienterna ansåg att 

rapporteringsmodellen endast var 

en källa för informationsutbyte 

mellan sjuksköterskorna.  

43 % av patienterna upplevde inte 

att de deltog under 

rapporteringen, för 33 % berodde 

detta på trötthet och svårighet att 

formulera frågor. Några upplevde 

att sjuksköterskan endast pratade 

sinsemellan. Hälften av 

patienterna upplevde att 

bedsiderapporteringen varade för 

kort tid och att sjuksköterskorna 

inte uppmuntrade till deltagande. 

Trots vissa reservationer önskade 

79 % av patienerna att 

bedsiderapportering skulle 

fortsätta på avdelningen.  

P 
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Wildner, J, Ferri, P 

2012 

Italien  

Patient Participation in 

Change-of-Shift 

procedures: The 

implementation of the 

Bedside Handover for 

the Improvement of 

Nursing Quality in an 

Italian Hospice  

Att beskriva 

bedsiderapportering 

som modell, istället 

för traditionell 

rapportering, genom 

att samla in patienten 

och dess 

familjemedlemmars 

samt vårdpersonalens 

uppfattning och 

upplevelse av 

modellen.  

Design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 

Urval: Studien genomfördes på ett hospice i 

norra Italien. 18 patienter och deras 

familjemedlemmar valdes ut efter deras 

förmåga och önskan om att medverka. 

Samtliga patienter var mellan 59-85 år och 

var diagnostiserade med cancer.  

Datainsamling: Frågeformulär med 5 slutna 

frågor skickades ut till patienter och 

familjemedlemmar. 4- stegs Likert skala 

användes. 4- stegs Likert skala användes för 

samtliga slutna frågor.  

Analys: Deskriptiv statistisk analys 

användes för att bearbeta data.   

 

N= 15 patienter och 

familjemedlemmar 

(3) 

 

 

 

Både patienter och 

familjemedleammar uppgav att de 

var tillfredställa med införandet 

av bedsiderapportering. 80 % av 

patiener och dess 

familjemedlemmar upplevde att 

de inte stördes av 

bedsiderapportering medan 20 % 

upplevde det som något störande. 

Samtliga patienter upplevde att 

kontakten med personalen 

förbättrades vid 

bedsiderapportering. Tilliten och 

tryggheten ökade hos patienter 

och familjemedlemmar.  

P  
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