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SAMMANFATTNING 

 

 

Kommunikation och informationsöverföring sker på många plan inom hälso- och sjukvården 

och sjuksköterskor står för en stor del av den kommunikation som sker runt patientens vård. 

Välfungerande kommunikation mellan såväl personal som mellan patient och personal är av 

vikt för en säker vård. Överrapporteringar innebär för sjuksköterskor ett överlämnade av 

omvårdnadsansvar och är viktiga för kontinuitet i patientens vård. De kan ske på olika vis och 

ett exempel är bedsiderapportering där patienten är närvarande och görs delaktig i rapporten. 

Bristande kommunikation vid överrapporteringar är bland de vanligaste orsakerna till 

vårdskador. Akutsjukvården innebär ofta korta vårdmöten och mycket informationsöverföring 

vilket ställer höga krav på akutsjuksköterskan vars arbetssätt ska präglas av de sex 

kärnkompetenserna.  

 

Syftet var att beskriva fördelar och hinder gällande överrapportering bedside inom 

akutsjukvård utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.  

 

Litteraturöversikt valdes som metod för det aktuella arbetet vilket baseras på 16 vetenskapliga 

originalartiklar. Litteratursökningen genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO. 

 

Två huvudkategorier i form av patientperspektiv samt sjuksköterskeperspektiv framkom i 

resultatet. Till dessa kunde sedan underkategorier kopplas. Både patienter och sjuksköterskor 

identifierade positiva aspekter gällande bedsiderapportering, exempelvis gällande patienters 

delaktighet i vården, patientsäkerhet och förbättrad vårdkvalité. Även hinder poängterades, till 

exempel gällande arbetsmiljö och tidsåtgång samt sekretess och rapport av känslig 

information och sjuksköterskorna tycktes se fler hinder än patienterna. Det var vanligt att 

behov av en modifiering av modellen beskrevs vilken möjliggjorde att viss del av rapporten 

inte skedde hos patienten.  

 

Slutsatsen var att bedsiderapportering innebär fördelar för både patienter och sjuksköterskor 

och skulle kunna bidra till en mer personcentrerad vård inom akutsjukvården. Även 

patientsäkerhetsperspektiv identifierades som en fördel med rapporteringsmodellen. Dock 

beskrevs även vissa hinder och sjuksköterskor tycktes uppleva mer hinder än vad patienter 

gjorde. En modifierad version av modellen beroende på förutsättningar tycktes i många fall 

nödvändig.  

 

 

Nyckelord: Bedsiderapportering, Sjuksköterskeperspektiv, Patientperspektiv, Fördelar, Hinder 



  

  

                   

 

ABSTRACT 

 

Communication and transfer of information occurs at many levels within the health care and 

nurses accounts for a large part of the communication about patient care. Well-functioning 

communication between staff as well as between patient and staff is of importance for safety 

in care. For nurses, patient reports mean handing over responsibility of patient care and is of 

importance for the continuity of care. There are different ways of handing over and one 

example is Bedside Shift Report which includes the patient in the report. Communication 

errors at handoff are among the most common reasons for preventable patient injuries in 

health care. Emergency care often means short encounters and a lot of information transfer 

which places high demands on emergency nurses whose work shall be characterized by the 

six core competencies.    

The aim was to describe advantages and barriers about bedside shift report in emergency care 

from a patient- and nurse perspective.  

The method used for this study was a literature review and it was based on 16 original 

articles. The databases used were PubMed, CINAHL and PsycINFO.  

Two main categories, patient perspective and nurse perspective, with several subcategories 

emerged in the result. Both patients and nurses identified positive aspects of bedside shift 

report, for example about patient participation in care, patient safety and improved quality of 

care. Barriers were also highlighted, such as work environment, duration of handoff and 

privacy and nurses seemed to identify more barriers than the patients. A need to modify the 

report, where a part could take place away from the patient, was described. 

The conclusion was that bedside shift report means advantaged for both patients and nurses 

and could contribute to a more person-centered care in emergency care. Also, the perspective 

of patient safety was identified as a positive aspect. However, some barriers were described, 

and nurses seemed to experience this more than the patients. A modified version of the report 

depending on current conditions seemed necessary at many times.    

 

Keywords: Bedside Shift Report, Nurse perspective, Patient perspective, Advantages, Barriers 
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BAKGRUND 

 

Kommunikation  

 

Ordet kommunikation härstammar från latinets communica´tio ’ömsesidigt utbyte’, 

commu´nico ’göra gemensamt’,’få del av’, ’meddela’,’låta få del i’ och commu´nis 

’allmän’,’gemensam’, ’offentlig’. Kommunikation handlar om informationsöverföring och 

kräver ett språk eller kod för att formulera informationen samt ett medium där 

informationsöverföringen sker (Nationalencyklopedin [NE], u.å). Kommunikation behövs 

för samarbete, för att tillgodose personliga behov och är av vikt för vår överlevnad 

(Fossum, 2013). Redan det nyfödda barnet är beroende av att kunna kommunicera sina 

behov för att utvecklas och människan har under historien utvecklat olika språk och koder 

för kommunikation (NE, u.å). Kommunikation är en del av vår kultur och handlar både om 

verbal kommunikation och om kroppsspråk (Fossum, 2013). Skriftlig kommunikation kan 

ske på papper eller exempelvis med olika elektroniska medier och även kommunikation av 

ljud och bild sker med hjälp av dagens teknik ofta via elektroniska medier (NE, u.å). 

 

Kommunikation inom hälso- och sjukvården 

 

Kommunikation och informationsöverföring inom vården kan handla om exempelvis 

information vilken överförs i samtal, via patientjournal, i en remiss eller ett provsvar 

(Socialstyrelsen, 2017). Kommunikation sker på flera plan, bland annat mellan personal 

och patient samt mellan olika aktörer inom hälso- och sjukvården. De olika aktörerna kan 

exempelvis vara olika vårdenheter, vårdgivare och vårdlag där välfungerande 

kommunikation är viktigt (Socialstyrelsen, u.å). En strukturerad modell kan användas för 

att öka säkerheten vid informationsöverföring och kommunikation inom hälso- och 

sjukvården. Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation [SBAR] är ett 

exempel på verktyg som kan användas och som rekommenderas av Sveriges Kommuner 

och Landsting [SKL] (SKL, 2016). Verktyget utvecklades av militären och kan inom 

hälso- och sjukvården användas vid till exempel överrapporteringar eller för att bidra till en 

tydlig kommunikation i akuta situationer. Olika yrkesgrupper kan ha en tradition av att 

kommunicera på olika sätt och med en strukturerad gemensam modell kan de få ett 

gemensamt språk (World Health Organization [WHO], 2009).  

Sjuksköterskor arbetar nära patienter och är således många gånger ansvariga för och står 

för en stor del av kommunikationen gällande patientens vård, såväl verbal, icke verbal och 

skriftlig (Brandt, Vogelsmeier & Dougherty, 2017). En gemensam bild av situationen är en 

viktig aspekt för att samarbete i team ska kunna fungera säkert och kommunikationen ska 

hjälpa till att skapa den bilden. Det är således betydelsefullt att kommunikationen ger en 

tydlig bild. Förutom övriga yrkeskategorier i teamet så är det även av vikt att patienter och 

personal förstår varandra och kommunikationen ska ske på patientens villkor, det är viktigt 

att patienter förstår sjukvårdspersonalen men även att sjukvårdspersonal är lyhörd gällande 

vad patienten kommunicerar (Socialstyrelsen, 2017). En annan viktig aspekt gällande 

kommunikation inom hälso- och sjukvården är att vårdpersonal inom olika yrkesgrupper 

vågar tala högt och yttra sig samt att de blir lyssnade på. Det kan handla om 

kommunikation mellan kollegor men även mellan vårdpersonal och ledning gällande 

exempelvis organisatoriska frågor och klimatet på arbetsplatsen har betydelse för 

kommunikationen. Det är av vikt att sjuksköterskor, som arbetar nära patienter, kan tala 
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högt och yttra sig om exempelvis eventuella orosmoment. Personliga influenser så som 

utbildning och kultur kan påverka, men av större betydelse är troligtvis chefers och 

ledningens attityder gällande öppet kommunikationsklimat (Garon, 2012). 

 

Överrapportering 

 

Överrapporteringar är viktiga för kontinuiteten i vården kring patienten och de kan ske på 

olika vis. Ofta handlar det för sjuksköterskor om överlämnande av omvårdnadsansvar, vid 

skiftbyte eller vid överflyttning av patient till annan vårdenhet eller vårdgivare. Flera 

faktorer kan ha betydelse för kvalitén när det gäller informationsöverföringen. 

Förhållanden som högt tempo, kaotisk miljö och hög ljudnivå är utmaningar för 

sjuksköterskor i samband med överrapporteringar. Även att inte kunna veta och planera för 

när en rapportering kommer ske samt att behöva utväxla mycket information på kort tid 

ställer höga krav. Att bli avbruten under en överrapportering är något som många 

sjuksköterskor relaterar till och att inte ha tillräcklig bemanning är något som de upplever 

kan förhindra lyckade överrapporteringar (Kear, Bhattacharya & Walsh, 2016). 

Sjuksköterskan bestämmer vid en muntlig rapport vad som är viktig information att 

förmedla och ofta används egna anteckningar som stöd. Både hur rapporten sker och vilken 

information som ges kan variera vid överrapporteringar. Den skrivna journalen stämmer 

inte alltid överens med den verbala kommunikationen, exempelvis så kan information som 

finns i journalen utelämnas vid en muntlig rapport. Å andra sidan kan viss typ av 

information framkomma vid en muntlig rapport som inte går att återfinna i 

dokumentationen och båda typerna av kommunikation kan enligt Holly och Poletick 

(2013) vara nödvändiga vid överrapportering.  

 

Bedsiderapportering 

 

Bedsiderapportering (engelskans Bedside Shift Report [BSR]) är en modell för 

överrapportering där patienten är närvarande och rapporten sker ofta vid patientens 

sängkant mellan på- och avgående sjuksköterska. Processen innebär i många fall att 

patienten görs delaktig i rapporten då interaktion mellan personal, patient och exempelvis 

anhöriga inkluderas i modellen (Gregory, Tan & Tilrico, 2014). 

För många sjuksköterskor innebär BSR ett relativt nytt fenomen, men redan 1978 

implementerades modellen på ett sjukhus i New York. På senare år har modellen, anpassad 

efter verksamhet, införts på ett flertal vårdinrättningar som ett led i förbättringsarbeten. 

Standardiserat arbetssätt och struktur att följa är viktigt även vid BRS (Ofori-Atta, 

Binienda & Chalupka, 2015). Modellen kan också kompletteras med strukturerade verktyg 

så som SBAR eller IT-stöd för överrapportering (Chapman, Schweickert, Swango-Wilson, 

Aboul-Enein & Heyman, 2016).  

Flera sjukhus även i Sverige har börjat införa modellen. Bland annat inom barnonkologin 

på Akademiska sjukhuset, där rapporteringsmetoden benämns som patientcentrerad 

rapportering, och vid vuxenonkologen på Karolinska universitetssjukhuset (Akademiska 

sjukhuset, 2015). Karolinska universitetssjukhuset (2016) benämner projektet 

Personcentrerad rapport och menar att det innebär mer än att rapporten sker hos patienten, 

arbetssättet förutsätter delaktighet från patienten.   
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Akutsjukvård 

 

Totalt finns i Sverige 71 akutsjukhus med resurser att omhänderta akut sjuka patienter 

dygnet runt. I många fall kommer patienterna till sjukhuset via akutmottagningen och 

Sveriges akutmottagningar hade år 2015 cirka 2,5 miljoner besök. Patienterna kommer till 

akutmottagningen med ambulans eller självständigt och kontakten initieras antingen av 

patienten själv eller sker exempelvis efter rådgivning från 1177 eller hänvisning från 

primärvården (Socialstyrelsen, 2015). Akutsjukvården innebär dock inte enbart 

akutmottagning utan utgör en stor del av vården. Akutsjukvård som begrepp omfattar alla 

vårdinsatser föranledda av akuta tillstånd både inom slutenvård och öppenvård. 

Socialstyrelsen definierar akutvård: 

Med akut sjukdom eller skada avses plötsligt inträdande, hastigt förlöpande 

sjukdom eller plötsligt åsamkad skada. Akut omhändertagande avser patienter som 

kräver omedelbar behandling i öppenvård eller inskrivning i sluten vård. Akut 

sjukvård omfattar i enlighet härmed åtgärder som inte bör vänta mer än timmar 

eller högst upp till ett dygn (Socialstyrelsen, 2014, s.9).  

Riksföreningen för Akutsjuksköterskor [SENA] beskriver akutsjukvård som ett 

verksamhetsområde och som den vård och omvårdnad vilken ges till person som drabbas 

av plötslig ohälsa. Akutsjukvården bedrivs dygnet runt och är ej bunden till en viss plats 

(SENA & Svensk sjuksköterskeförening[SSF], 2017). Akutsjukvård som begrepp kan 

således inkludera en stor del av främst den icke elektiva vården så som akutmottagningar, 

operationsavdelningar, akutvårdsavdelningar, medicin- och kirurgavdelningar samt 

kvinnokliniker. Akutsjukvården har många utmaningar och på en akutmottagning kan 

bland annat kommunikation och patientsäkerhet påverkas av inflöde av patienter samt 

aktuell belastning (Richmond, Merrick, Green, Dinh & Iedema, 2011).  

 

Akutsjuksköterskans kompetens och omvårdnadsansvar  

 

Gemensamt för samtliga legitimerade sjuksköterskor är yrkesutövande efter International 

Council of Nurses [ICN]s etiska kod baserat på de grundläggande ansvarsområdena att 

lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och att återställa hälsa (SSF, 2014). Det är 

således även grunden för akutsjuksköterskan, sjuksköterska med examen på avancerad 

nivå inom akutsjukvård. Akutsjuksköterskan ska även på ett professionellt sätt kunna ge 

avancerad omvårdnad till person som plötsligt drabbas av ohälsa och väntas arbeta för en 

personcentrerad, evidensbaserad och säker akutsjukvård. Vidare behövs 

specialistkompetensen hos akutsjuksköterskan för att kunna prioritera, sortera och bedöma 

vårdbehov samt ha handlingsberedskap i oväntade, akuta vårdsituationer (SENA & SSF, 

2017). Patientbedömningar utgör en stor del av sjuksköterskans arbete och är av vikt för 

planering av vården. Akutsjuksköterskor ansvarar ofta för en första bedömning av patienter 

och hur brådskande deras vårdbehov är samt för kontinuerlig utvärdering under vårdtiden. 

Många gånger behöver akutsjuksköterskor fatta snabba beslut vilket kräver skicklighet 

gällande akuta kliniska bedömningar (Munroe, Curtis, Buckley, Lewis & Atkins, 2017). 

Även snabba vårdmöten med mycket informationsöverföring som många gånger präglar 

akutsjukvården kräver akutsjuksköterskans kompetens. Ett personcentrerat förhållningssätt 

ska forma akutsjuksköterskans arbetssätt och både personen som drabbas av ohälsa samt 

dennes anhöriga ska ses som unika individer och en strävan efter bevarande av integritet 
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och värdighet ska finnas. Förutsättningar för deras delaktighet i vården ska skapas och 

hänsyn tas till den känsliga situation de befinner sig i. Kompetensen hos 

akutsjuksköterskan ska ses i förhållande till de sex, för vården gemensamma, 

kärnkompetenserna (SENA & SSF, 2017).  

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

 

De gemensamma kompetenser som finns för samtliga vårdprofessioner är de som kallas 

kärnkompetenser och utgörs av säker vård, personcentrerad vård, evidensbaserad vård, 

teamarbete, förbättringskunskap och informatik. Gemensamma kompetenser för de olika 

professionerna inom hälso- och sjukvården krävs för bättre vårdkvalitet och ökad 

patientsäkerhet (Bergqvist Månsson, 2016). Den amerikanska organisationen Quality and 

Safety Education for Nurses [QSEN] är den organisation som till en början drivit arbetet 

med dessa kompetenser för sjuksköterskor. De sex kärnkompetenserna rekommenderas 

som fokus i utbildning och anses nödvändiga för arbete med kontinuerlig förbättring av 

vårdkvalitet och säkerhet (Cronenwett et al., 2007). I Sverige drivs arbetet sedan flera år av 

Svensk Sjuksköterskeförening som i sin tur samarbetar med QSEN (QSEN institute, 2016).    

 

Personcentrerad vård 

 

För sjuksköterskeprofessionen är personcentrerad vård av vikt och förespråkas av ICN som 

även tillhandahåller vägledning gällande personcentrerad vård i olika miljöer (Bartz, 

2010). Konceptet har en lång tradition inom häso- och sjukvården och skulle kunna 

härledas till Florence Nightingales syn på att skilja omvårdnad från medicin genom dess 

fokus på patienten istället för sjukdomen (Morgan & Yoder, 2012). Inom personcentrerad 

vård används ofta benämningen person istället för patient och vad som betonas är att 

personen i fråga exempelvis kan ha en sjukdom eller lida av ohälsa men för den sakens 

skull inte ska betraktas utifrån tillståndet i första hand. Personen är en individ i behov av 

vård med unika erfarenheter och behov. Inom personcentrerad vård betonas även vikten av 

att fokusera på de unika resurser som varje person besitter (Hörnsten, 2013). 

Personcentrerad vård centrerar vården kring personen och inte bara dess vårdbehov. Fokus 

ligger på att lära känna patienten som person, med olika värderingar, preferenser, tro, 

drömmar och behov (Manley, Hills & Marriot, 2011).  

Personcentrerad vård innebär ett skifte från en traditionell vårdmodell där det i huvudsak är 

vårdgivaren som fattar beslut, till en modell som främjar autonomi och individuell 

valmöjlighet gällande beslutsfattande inom vården (American Geriatrics Society [AGS], 

2015; Manley et al., 2011). Målet är att inkludera patienten i vårdprocessen och att göra 

hen delaktig i planering av den egna vården med fokus på individuella resurser istället för 

en passiv patient där vårdpersonal fokuserar på behov och medicinsk behandling. Ett 

partnerskap mellan vårdare och patient är utgångspunkt för den personcentrerade vården, 

där det är patientens egna berättelse som är i fokus och en gemensam vårdplan görs upp 

med den som utgångspunkt (Hörnsten, 2013). För att möjliggöra personens delaktighet i 

beslutsfattande krävs individuellt anpassad information för att skapa förståelse för olika 

alternativ samt konsekvenser av dessa (Manley et al., 2011).   

Andra begrepp som använts för att poängtera att vård ska planeras och utföras i samråd 

med patienten och som även lyfter partnerskap som betydelsefullt för vårdrelationen är 
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patientcentrerad vård, patientfokuserad vård och klientcentrerad vård. Det är begrepp som 

exempelvis kan hittas i litteratur inom området och som kan betraktas som jämförbara med 

personcentrerad vård (Hörnsten, 2013). De senaste åren kan dock ett skifte från 

användandet av begreppet patientcentrerad vård till personcentrerad vård noteras och 

begreppet anses mer inkludera hela personen med dess preferenser och behov (AGS, 

2015).  

I flera länder har patienten idag en lagstadgad rätt att vara delaktig i beslut gällande den 

egna vården. Patienter kan tycka att delaktighet är viktigt men det kan även vara motsatt 

och vissa patienter kan föredra en mer passiv roll (Larson, Sahlsten, Segesten & Plos, 

2011). Patientens delaktighet anses viktig för patientsäkerhet och vårdkvalitet och ett aktivt 

engagemang i den egna vården kan ge ökad motivation och bättre behandlingsresultat 

(Drach-Zahavy & Shilman, 2014). Konsensus finns gällande samband mellan 

personcentrerad vård och vårdkvalitet. Ofta finns intention hos vårdgivare att leverera en 

personcentrerad vård vilket dock är utmanande och kan vara svårt att uppnå. Inom vissa 

områden har sjuksköterskor en mer kortvarig kontakt med patienten och utmanande kan då 

vara att snabbt skapa kontakt och säkerställa att kommunikationssystem respekterar 

personen samt att hens säkerhet skyddas på ett vis så att personcentrerade värderingar och 

kontinuitet i vården bibehålls (Manley et al., 2011). Delaktighet i vården är väsentligt inom 

personcentrerad vård. Larsson et al. (2011) beskriver i sin artikel att sjuksköterskors attityd 

samt strukturella barriärer kan påverka patienters delaktighet i omvårdnaden negativt. En 

gemensam filosofi i hela arbetsgruppen, med ett arbetssätt som främjar personcentrerat 

agerande såväl med patienter som inom teamet, är nödvändigt för att kunna nå full 

potential av personcentrerad vård (Manley et al., 2011).   

 

Informatik 

 

Kunskap i användandet av e-hälsotjänster och -verktyg är av vikt för sjukvårdspersonal och 

något som enligt kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska krävs för att kunna 

säkerställa patientsäkerhet, tillgänglighet och vårdkvalitet i dagens vårdmiljö. 

Sjuksköterskan ska kunna dokumentera på ett säkert sätt där sekretess bevaras och 

samtidigt stödja patientens individuella situation (SSF, 2017). Sjuksköterskan med 

specialistutbildning inom akutsjukvård ska ha fördjupade kunskaper i digitala 

informations- och kommunikationssystem [IKT-system] och vara delaktig i utvecklandet 

av digitala IKT-system som används inom akutsjukvården (SENA & SSF, 2017).    

Fokus ligger även på säker kommunikations- och informationsöverföring vid samordning 

av vård (SSF, 2017). Inom akutsjukvården innebär det att kunna använda digitala IKT-

system exempelvis för samordning vid korta vårdmöten (SENA & SSF, 2017). Det finns 

idag en utvecklig där människor blir allt mer aktiva i kunskapssökande kring hälsa och 

sjukdom vilket beror på informationsteknik som erbjuder ett brett urval av information från 

många olika källor (Bartz, 2010). Sjuksköterskan ska underlätta för patienten att 

exempelvis få information om sin vård och tillgång till sin journal. Genom informations- 

och kommunikationsteknologi ska patienters och närståendes inflytande i vården samt 

egenvård stärkas (SSF, 2017). Legitimerad sjuksköterska med specialistexamen inom 

akutsjukvård ska även kunna identifiera behov hos en medarbetare gällande information 

och undervisning inom digitala IKT-system inom akutsjukvårdens kontext (SENA & SSF, 

2017).   
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Studier har visat att det funnits en osäkerhet vid fakultet och sjuksköterskeutbildningar 

gällande vad och hur det ska läras ut gällande informatik. Dock är det en allt viktigare del 

inom vården för både patienter och personal som kommer bli allt mer beroende av IKT och 

kompetens inom informatik är avgörande för utvecklande av de övriga fem 

kärnkompetenserna (Cronenwett et al., 2007). IKT-system kan användas för att stärka 

patienter gällande egenvård och kontroll av den egna hälsan eller sjukdomen. Att kunna 

sköta mer av sin egen vård leder till en mer oberoende patient som kan vara mer aktiv i 

sociala aktiviteter vilket kan ge en upplevelse av ökad hälsa. Exempel är användande av e-

hälsosystem vid kronisk sjukdom där patient och vårdgivare har kontakt. Digitala IKT-

system kan underlätta för patienter att ta en aktiv roll i sin vård vilket i sin tur stödjer ett 

personcentrerat förhållningssätt. Monitorering av värden (exempelvis glukos vid diabetes), 

utbildning till patienter från vårdgivare och rådgivning är olika exempel på hur det kan 

användas. Personcentrerade IKT-interventioner tycks kunna ha en positiv effekt på 

livskvalité eller hälsorelaterad livskvalité (Wildevuur & Simonse, 2015).  

 

Säker vård 

 

Kärnkompetensen säker vård handlar om att minimera risken för skada såväl för patienter 

som för vårdgivare, både med hjälp av effektiva system och individuella prestationer. En 

säkerhetskultur där ”fel” rapporteras är av stor vikt för detta (Cronenwette et al., 2007). 

Avvikelserapportering är ett system för säker vård som finns vid alla verksamheter inom 

vården i Sverige idag. För att kunna arbeta för en säker vård behövs kunskap om vårdens 

risker (Bergqvist Månsson, 2016).  

 

Genom analys av avvikelserapporter kunde Thomas och MacDonald (2016) i sin studie 

identifiera att en stor del av de vårdskador som identifierats i rapporterade avvikelser hade 

kunnat undvikas. De uppskattade att 89 % av de identifierade incidenterna potentiellt hade 

kunnat undvikas. Sjuksköterskor utgör en stor del av personalgruppen inom hälso- och 

sjukvården och spelar därav en viktig roll för säkerhet och vårdkvalitet. Dehghan-Nayeri, 

Ghaffari och Shali visade i sin studie från 2015 att sjuksköterskor ibland undvek att 

rapportera avvikelser. Det berodde exempelvis på rädsla för följder eller för att händelsen 

inte ansågs som viktig. Att rapportering av incidenter ej sker kan påverka möjligheten att 

undersöka anledningen till olika avvikelser (Dehghan-Nayeri, Ghaffari & Shali, 2015). Det 

behövs konsensus gällande definitioner för ogynnsamma händelser samt standardiserade 

sätt att rapportera avvikelser för att exempelvis förbättringar ska kunna mätas. Utan detta 

kan systemet inte lära av sina misstag. Det tillsammans med en säkerhetskultur inom hälso-

och sjukvården behövs för att uppnå en säker vård (Rafter et al., 2014).  

 

Samarbete mellan olika professioner och över verksamhetsgränser är också en viktig 

aspekt för att uppnå en så säker vård som möjligt. Även patienter och anhöriga ska ses som 

en viktig del i teamet när det gäller samarbete för en säker vård. Säker vård kan ses som en 

grundläggande kärnkompetens, men kompetenserna är bundna till och kompletterar 

varandra, och säker vård är således beroende av övriga kompetenser (Bergqvist Månsson, 

2016). 
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Patientsäkerhet 

  

SKL (2014a) beskriver patientsäkerhet som att patienter skyddas mot skada i samband med 

att de får vård. De skador som uppkommer men hade kunnat undvikas kallas för 

vårdskador och målet är att dessa ska minska. I SKL rapporten, Skador i vården – 

skadeområden och undvikbarhet (2014b), redovisas att vid 14 procent av alla granskade 

vårdtillfällen drabbades patienten av en skada och 44 procent av dessa ledde till förlängd 

vårdtid. Av skadorna resulterade 5,2 procent i bestående skada eller dödsfall och totalt 62 

procent av de granskade skadorna bedömdes som vårdskada. Per år beräknas kostnaden 

ligga mellan 6,9 och 8,1 miljarder kronor för extra vårddygn relaterade till vårdskador. 

Enligt Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) är vårdgivaren skyldig att bedriva systematiskt 

patientsäkerhetsarbete och därmed vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga vårdskador. 

Händelser som medfört eller som hade kunnat medföra vårdskada ska utredas av 

vårdgivaren med syfte att undersöka händelseförloppet och identifiera faktorer som 

inverkat samt ge underlag till de åtgärder som införs med syfte att undvika att händelsen 

upprepas.  

I arbetet med patientsäkerhet har Socialstyrelsen identifierat en rad riskområden inom 

hälso- och sjukvården. Verksamheterna inom vården ska identifiera sina egna specifika 

risker och arbeta systematiskt med förebyggande åtgärder för att stärka patientsäkerheten 

(Socialstyrelsen, u.å.) Rådande patientsäkerhetskultur med attityder spelar roll och det har 

visats i forskning att den inställning som finns till risker kan kopplas till säkerhet i vården. 

Omvårdnadsforskning har pekat på sjuksköterskebemanning, arbetsmiljö och 

säkerhetskultur som avgörande faktorer för patientsäker vård (Leger & Philips, 2016). I 

rapporten om patientsäkerhet från WHO (2009) lyfts behovet att kunna förstå såväl en rad 

mänskliga som organisatoriska faktorer gällande patientsäkerhetsfrågor och syftet med 

rapporten är att skapa en översikt över de huvudsakliga faktorerna. 

Patienter och närstående ska enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ges möjlighet att delta i 

patientsäkerhetsarbete. Davis, Jacklin, Sevdalis och Vincent (2007) skriver i sin artikel om 

patienters delaktighet i patientsäkerhetsfrågor. I de flesta stadier inom vården kan det 

finnas möjlighet för patienten att vara delaktig och olika faktorer som kan påverka 

patienternas deltagande i kvalitéts- och säkerhetsfrågor gällande deras vård beskrivs. 

Författarna drar slutsatsen att det kan finnas potential i att involvera patienterna men 

samtidigt måste säkerställas att det slutliga ansvaret för patientsäkerheten ligger på hälso- 

och sjukvården och att patienterna enbart kan fungera som ett slags kompletterande 

skyddsnät. Leger och Philips (2016) beskriver i sin studie om sjuksköterskors perspektiv 

på patientsäkerhet hur sjukskörskorna ansåg att det var deras skyldighet att skydda sina 

patienter från potentiell skada och att sjuksköterskorna hade en avgörande roll för 

patientsäkerheten.  

 

Patientsäkerhet och kommunikation 

 

Bristande kommunikation är den främsta orsaken till att patienter skadas oavsiktligt inom 

vården. Säker och effektiv vård kräver väl fungerande kommunikation mellan personer 

med olika roller och med olika erfarenhet. Ett av de främsta problemen kan kopplas till 

skift- och/eller patientöverrapportering (WHO, 2009; Kear, 2016). Olika fokus kan finnas 

hos olika yrkeskategorier och vårdgivare. En studie utförd av Fischer et al. (2012) 
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undersökte hur kommunikation gällande viktig patientinformation uppfattades vid 

inläggningar. Jämförelse gjordes mellan hur inläggande läkare på akutmottagning och 

mottagande läkare inom internmedicin på avdelning uppfattade överrapporteringen. Över 

lag uppfattade akutläkarna sin prestation gällande tydlig och organiserad kommunikation 

som god jämfört med vad mottagande läkare uppfattade. I 10 procent av rapporterna 

uppfattade läkarna i internmedicin att den suboptimala kommunikationen ledde till skada 

eller fördröjd vård. Studien tyder på bristfällig kommunikation och missförstånd som ett 

kärnproblem vid inläggningar. Olika fokus hos olika vårdgivare eller yrkeskategorier kan 

leda till bristande kommunikation. Greenberg et al. (2007) undersökte fall inom kirurgi 

som resulterat i vårdskada där kommunikationen varit avgörande. I över 90 procent 

handlade det om verbal kommunikation, ofta mellan behandlande kirurg och andra 

vårdgivare. Vanligt var tvetydighet gällande ansvar samt bristande kommunikation vid 

patientförflyttningar. Bristande kommunikation är en känd risk för vårdskador och 

bristfällig kommunikation mellan vårdpersonal och patienter kan leda till missförstånd 

eller att patienter helt enkelt inte får information vilket leder till ökade risker för 

patientsäkerheten. Information ska lämnas på ett sådant vis att patienten förstår och kan ta 

till sig den (Socialstyrelsen, u.å).  

 

Problemformulering 

 

Säker vård och personcentrerad vård är två av sex kärnkompetenser inom vården och 

punkterna är högaktuella i dagens hälso- och sjukvård. Gällande patientsäkerhet är säker 

kommunikation och överrapportering en aspekt av stor betydelse. WHO lyfter bristande 

kommunikation som den främsta orsaken till vårdskada och överrapporteringar som 

riskmoment. Inom personcentrerad vård ligger fokus på patienten som individ och 

individens delaktighet framhävs vilket bör ligga till grund vid all planering och 

genomförande av vård. Enligt Patientlag (SFS 2014:821) har patienter rätt till delaktighet i 

sin vård. Ett intensivt arbetstempo är vanligt i dagens akutsjukvård. Vårdtider är ofta korta 

och patienter flyttas mellan olika vårdenheter vilket kräver informationsöverföring som i 

sin tur innebär en risk. Under ett vårdtillfälle på en akutmottagning kan flera 

överrapporteringar ske, exempelvis från ambulans, mellan stationer samt vid skiftbyte. Vid 

inläggning sker ytterligare rapport till vårdavdelning och den ofta intensiva arbetsmiljön på 

avdelningar ställer höga krav på välfungerande överrapportering mellan personal. Det finns 

många modeller för överrapportering och situationen kan se olika ut på olika vårdenheter. 

Traditionellt sker rapporten ofta mellan personal bakom stängda dörrar. Överrapportering 

bedside kan anses som ett försök att göra vården mer personcentrerad då patienten 

möjliggörs medverkan vid rapporten. Olika individer kan ha olika uppfattning och 

erfarenhet av ett fenomen vilka behöver belysas för att området ska kunna utvecklas. Det 

är därför av intresse att beskriva fördelar och hinder, ur både patienters och sjuksköterskors 

perspektiv, gällande överrapportering bedside med akutsjukvård och dess speciella miljö 

samt förutsättningar som utgångspunkt. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva fördelar och hinder gällande överrapportering bedside inom 

akutsjukvård utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.   
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METOD 

 

Design 

 

Litteraturöversikt valdes som metod för att besvara syftet i den här studien. En 

litteraturöversikt kan enligt Polit & Beck (2016) belysa det aktuella forskningsläget inom 

ett problemområde och vara till hjälp för att identifiera behov av ytterligare forskning. 

Forsberg & Wengström (2015) beskriver att ett systematiskt genomförande för att svara på 

syfte eller problemformulering samt kritisk granskning och kvalitetsbedömning av valda 

studier minskar risken för felaktiga slutsatser. Litteratursökningen skedde strukturerat och 

redovisas nedan. Polit & Beck (2016) beskriver vikten av att metod vid datainsamling och 

databearbetning beskrivs tydligt för att skapa reproducerbarhet av studien, vilket i sig är 

utmärkande för en studie av hög kvalité. 

 

Urval 

 

Artiklarna som valdes skulle beskriva överrapportering bedside i en akutsjukvårdskontext. 

Såväl studier med fokus på patienters som på sjuksköterskors perspektiv användes. Polit 

och Beck (2016) beskriver att den viktigaste informationskällan är primärkällor då 

sekundärkällor är andras beskrivning av en studie och sällan ger tillräckligt med 

information om studien som utförts. Det är också viktigt att materialet är aktuellt. Utifrån 

detta användes följande inklusionskriterier: Originalartiklar skrivna på engelska eller 

eventuellt svenska, artiklarna skulle vara Peer reviewed, publicerade mellan 2007 och 2017 

och studierna skulle ha godkännande från etiks kommitté. Utifrån Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (Bilaga 1), inkluderades artiklar av 

klass I-II. Exklusionskriterier var review artiklar samt artiklar som saknat abstract. Totalt 

valdes 16 artiklar ut för att inkluderas i litteraturöversikten. 

 

Datainsamling 

 

En systematisk sökning av tidigare publicerade vetenskapliga artiklar med resultat av 

relevans gällande studiens syfte genomfördes. Artiklarna granskades sedan kritiskt innan 

deras resultat analyseras. Vid litteratursökningen inkluderades både kvantitativa som 

kvalitativa studier för att få ett brett perspektiv. En majoritet av den forskning som funnits 

vid litteratursökningen bestod av kvalitativa studier och således var det även främst 

kvalitativa data som kom att ligga till grund för det här arbetet. Till en början utfördes 

litteratursökning, under januari månad 2017, i databaserna PubMed och Cinahl vilka 

ansågs lämpliga då de båda innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad. 

Kompletterande utfördes även sökning i databasen PsycINFO i februari 2017. Specifika 

ämnesord, i Cinahl kallade Cinahl-headings och i PubMed kallade MeSH-termer, vilka 

kombinerades med AND och OR, användes vid sökningarna. I respektive databas 

genomfördes även fritextsökning för att säkerställa att alla relevanta träffar täcks in. Även 

kombination av fritextsökning och MeSH alternativt Cinahl-heading användes (Tabell 1). 

Polit & Beck (2016) beskriver att olika vägar att söka i databaser kan ge överlappande men 

ändå inte exakt lika träffar.  
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Sökord som användes i olika kombinationer vid databassökningen var: Patient 

Participation, Patient Handoff, Nursing, Nursing Care, Patients, bedside report, Nurse-

Patient Relations, bedside handoff, bedside handover, benefits, advantages, limitations, 

barriers, patient perspective, nursing perspective, Shift Reports, Hand Off (Patient Safety), 

Patient Bedside, Consumer Participation, Nurses Attitudes, Patients Attitudes, Patient 

Centered Care, Bedside shift report. Samtliga titlar i sökningarnas träfflista lästes igenom 

inledningsvis. De artiklarna som ansågs kunna vara av relevans för studiens syfte valdes ut 

och även abstract lästes för att utvärdera om innehållet i resultatet kunde bidra till att svara 

på syftet i den aktuella studien. Det påträffades ett flertal dubbletter under sökningen, både 

utifrån att många artiklar fanns tillgängliga i fler databaser samt att de även fanns i 

träfflistan vid olika sökkombinationer i samma databas. Antalet lästa abstract enligt Tabell 

1. inkluderar således även dessa dubbletter. De artiklar som efter genomgång av abstract 

ansågs relevanta för studien lästes i sin helhet och vid slutligt urval av artiklar genomfördes 

även kvalitetsgranskning enligt Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering och kvalitet (se Bilaga 1). Även manuell sökning, där 

exempelvis referenslista från relevant artikel granskats, genomfördes. Det resulterade dock 

inte i några ytterligare artiklar att inkludera. 

Tabell 1a. Översikt litteratursökning 
Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa abstract Granskade 

artiklar 

Valda artiklar 

PubMed 
170120 

 

Patient Participation 
[MeSH] AND Patient 

Handoff [MeSH] 

 10 6 2 1 

PubMed 
170120 

 

 

Nursing [MeSH] OR 
Nursing Care [MeSH] 

AND Patient Handoff 

[MeSH] 

 58 8 4 0 

PubMed 

170121 

Patients [MeSH] AND 

bedside report (fritext) 

 21 3 2 0 

PubMed 

170121 

 

 

Nursing [MeSH] OR 

Nursing Care [MeSH] 

AND bedside report 

(fritext) 

 65 13 6 2 

PubMed  
170121 

 

Nurse-Patient Relations 
[MeSH] AND Patient 

Handoff [MeSH] 

 13 6 4 3 
 

PubMed  

170123 
 

 

Bedside handoff OR 

Bedside handover (fritext) 
AND Benefits OR 

Advantages (fritext) 

 10 6 2 2 

 

PubMed 
170123 

 

 

Bedside handoff OR 
Bedside handover (fritext) 

AND 

Limitations OR Barriers 

 6 5  2 0 
 

PubMed 
170123 

 

 

Patient Participation 
[MeSH] AND Bedside 

handoff OR Bedside 

handover 

 9 0 0 0 

PubMed 

170123 

 

Patient perspective AND 

Bedside handoff OR 

Bedside Handover 

 7 3 1 1 

PubMed 

170123 

 

Nursing perspective AND 

Bedside handoff OR 

Bedside handover 

 5 0 0 0 

PubMed 
170123 

 

 

Nursing Care [MeSH] OR 
Nursing [MeSH] AND 

Bedside handover OR 

Bedside handoff  

 28 5 1 1 
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Tabell 1b. Översikt litteratursökning 
Databas 

Datum 

Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Lästa abstract Granskade artiklar Valda 

artiklar 

CINAHL 

170125 

Shift Reports [Cinahl-

heading] OR Hand Off 
(Patient Safety)+ [Cinahl-

heading] AND Patient 

Bedside [Cinahl-heading] 

Peer Reviewed 

 
Research Article 

32 14 7 3 

CINAHL 

170125 

Consumer Participation 

[Cinahl-headning] AND 

Shift Reports [Cinahl-
headning] OR Hand Off 

(Patient Safety)+ [Cinahl-

heading] OR Patient 
Bedside [Cinahl 

Headning] 

Peer Reviewed 

 

Research Article 
 

17 7 

 

 

2 0 

CINAHL 

170125 
 

 

Shift Reports [Cinahl-

heading] OR Hand Off 
(Patient Safety)+ [Cinahl-

heading] OR Patient 

Bedside [Cinahl 

Heading] AND Nursing 

Care [Cinahl-heading] 

Peer Reviewed 

 
Research Article 

26 4 1 

 
 

0 

CINAHL 
170125 

 

 

Bedside Handover OR 
Bedside Handoff AND 

Nurses Attitudes [Cinahl 

Heading] 

Peer Reviewed 
 

Research Article 

7 6 4 2 

CINAHL  

170125 

 
 

Bedside Handover OR 

Bedside Handoff AND 

Patients Attitudes [Cinahl 
Heading] 

Peer Reviewed 

 

Research Article 

8 5 

 

0 0 

CINAHL 

170131 

Bedside Handover OR 

Bedside Handoff 

Peer reviewed 

 

Research Article 

28 13 

 

2 0 

CINAHL  

170131 

 

Shift Reports [Cinahl-

heading] OR Hand Off 

(Patient Safety)+ [Cinahl-
heading] AND Patient 

Centered Care [Cinahl 

Heading] 

Peer Reviewed  

 

Research Article 

29 10 

 

1 0 

CINAHL 
170131 

 

Shift Reports [Cinahl 
Heading] AND Patient 

Bedside [Cinahl 

Heading] 

Peer Reviewed  
 

Research article 

24 10 
 

0 0 

Tabell 1c. Översikt litteratursökning 
Databas 
Datum 

Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa abstract Granskade artiklar Valda 
artiklar 

PsycINFO 

170215 

 

Shift report OR 

Patient handoff OR 

Patient handover 

Peer Reviewed 153 0 0 0 

 

PsycINFO 

170215 

 
 

Shift report OR 

Patient handoff OR 

Patient handover 
AND Client 

Participation 

[Thesaurus] 

Peer Reviewed 2 1 0 0 

PsycINFO 

170215 

 
 

Shift report OR 

Patient handoff OR 

Patient handover 
AND Patient 

Centered Care 

Peer Reviewed 3 1 

 

0 0 

PsycINFO 

170215 
 

Bedside handoff OR 

Bedside handover 
OR Bedside shift 

report 

Peer Reviewed 23 12 

 

1 1 
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Dataanalys 

De artiklar som valdes ut lästes igenom ett flertal gånger för att få en tydlig förståelse av 

innehållet. En sammanfattning av varje artikel gjordes sedan vilken redovisas i en 

artikelmatris, Bilaga 2. Att skapa en matris är ett praktiskt sätt att samla nyckelinformation 

om de enskilda studierna (Polit & Beck, 2016). 

Integrerad analys användes för bearbetning av datamaterialet i den här litteraturstudien. 

Detta för att kunna redovisa resultatet överskådligt då de valda studiernas resultat 

presenteras i relation till varandra. Den integrerade analysen genomfördes i olika steg 

enligt Kristensson (2014). Först lästes artiklarna för att få en översikt gällande dess 

innehåll och eventuella skillnader och likheter. I nästa steg identifierades de delar från 

artiklarnas resultat vilka svarade mot studiens syfte och innehållet kodades för att kunna 

delas in i kategorier. Efter det gjordes en sammanställning där resultaten från de olika 

studierna integrerades under de olika kategorierna för att presentera resultatet i den aktuella 

studien. Meningen med kodning är att datamaterialet ska ordnas så att analys av materialet 

underlättas (Polit & Beck, 2016). 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

De studier som inkluderades i litteraturöversikten skulle vara bedömda och ha fått tillstånd 

av etisk kommitté. Samtliga artiklar som ingår i litteraturöversikten redovisas med 

presentation av studiernas resultat oavsett vad dessa resultat visade. Etiska överväganden 

som behöver göras vid en litteraturöversikt är enligt Forsberg & Wengström (2015) just 

kopplade till urval, där inkluderade studier ska vara godkända av etisk kommitté alternativt 

att det gjorts noggranna etiska överväganden, samt resultatpresentation, där samtliga 

artiklars resultat ska redovisas oavsett om de stödjer hypotesen eller författarens egna 

åsikter. Ett kritiskt förhållningssätt fanns med under hela studiens gång vilket bland annat 

innefattar kvalitetsgranskning av artiklar som inkluderas samt att ett objektivt 

förhållningsätt till artiklarnas resultat eftersträvades. Eftersträvan att följa 

Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed från 2011 fanns med under processen, 

plagiat har undvikits och likaså inkorrekt presentation av resultat och data.  

 

RESULTAT 

 

Den integrerade analysen resulterade i två övergripande kategorier; Patientperspektiv och 

sjuksköterskeperspektiv. Resultatet presenteras utifrån dessa tillsammans med mer 

specifika underkategorier vilka presenteras nedan. 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategori  Underkategori 

Patientperspektiv Vårdrelationen 

Delaktighet i vården och olika grad av engagemang 

Trygghet och säkerhet 

Integritet och känslig information 

 Sjuksköterskeperspektiv Patienters involvering och grad av delaktighet 

Effektiv kommunikation och rapport 

Säkerhet 

Integritet och sekretess 

Visualisering och introducering 
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Patientperspektiv 

 

Vårdrelationen 

Patienterna uttryckte uppskattning gällande att överrapportering bedside möjliggjorde för 

dem att få veta vem som var ansvarig för deras vård och att få bli presenterad för pågående 

sjuksköterska vid skiftbytet (Bradley & Mott, 2013; Jeffs et al., 2013a; Lu, Kerr, McKay, 

Klim, Kelly & McCann, 2013; McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2010). 

Även Sand-Jecklin och Sherman (2014) kunde i sin kvantitativa studie om resultat av 

implementering av överrapportering bedside se signifikant mer positiva svar från 

patienterna gällande att få veta vem som var deras sjuksköterska 13 månader efter att det 

nya rapporteringssättet införts. Att presenteras med sitt namn vid BSR var en viktig aspekt 

som patienter beskrev fick dem att känna sig som personer i första hand, en person med ett 

problem, och patient i andra hand vilket hjälpte till att skapa en relation till pågående 

personal (McMurray et al., 2010).   

Den sociala aspekten av BSR var något som uppskattades av patienter. Bradley & Mott 

(2013) beskrev i sin studie hur patienterna kunde se rapporten som en trevlig stund på 

dagen när sjuksköterskorna spenderade lite tid hos dem. Det gav sällskap och en chans att 

få samtala en stund och det sågs som positivt att till exempel veta vem som skulle dyka 

upp om man behövde ringa på hjälp. BSR gav en känsla av att sjuksköterskan tog sig tid att 

komma och träffa sina patienter, att sjuksköterskan skapade utrymme i sin arbetsdag för att 

kunna prata med patienterna (Bradley & Mott, 2013; Jeffs et al., 2013a) och patienter 

uppgav att rapporteringsformen kändes mer personlig (Jeffs et al.,2013a; Lu et al., 2013). 

BSR uppgavs av patienter skapa utrymme för att kunna skapa en relation till 

sjuksköterskorna och skapa ett personligt band. Att veta när skiftbytet skedde och vem som 

tog över var viktigt, även om de inte kunde minnas exempelvis personalens namn (Jeffs et 

al., 2013a). För patienterna kunde det handla om att få träffa en person och inte bara ett 

nytt ansikte som passerar, vilket gjorde det mer personligt. En annan aspekt var att 

patienter kunde se det som att sjuksköterskan får en fysisk person att koppla informationen 

på pappret, vid rapporten, till och på så vis få en tydligare bild av vad som pågår. 

Exempelvis patientstatus och vad som behöver göras (Lu et al., 2013). 

Delaktighet i vården och olika grad av engagemang 

Ett flertal studier beskrev att patienterna upplevde det som positivt att vara delaktiga i sin 

egen vård och att BSR var något som främjade detta (Bradley & Mott, 2013; Bruton, 

Norton, Smyth, Ward & Day, 2016; Ford & Heyman, 2016; Jeffs et al., 2013a, Lu et al., 

2013; McMurray et al., 2010). Maxson, Derby, Wrobleski, och Foss (2012) såg efter 

införande av BSR signifikant förbättring gällande frågan om ifall patienter kände till sin 

vårdplan för dagen. Ford och Heyman (2016) visade på signifikans i sambandet mellan att 

alltid erhålla bedside rapport och patienters uppfattning av att vara delaktig i sin vård, ha 

ökad förståelse samt känna tillfredställelse med vården.  

Bradley och Mott (2013) beskrev att patienter upplevde det som positivt i samband med 

BSR att veta vad som händer, att de blev informerade gällande planering för vården, att de 

hade möjlighet att ställa frågor och att känna att deras åsikt räknades. Även Jeffs et al. 

(2013a) beskrev möjligheten att ställa frågor i samband med rapporten som något som 

värdesattes av patienterna vilka uppfattade det som att bli lyssnad på och att deras 

preferenser och åsikter gällande vården samt deras mående beaktades av sjuksköterskan. 

BSR möjliggjorde för patienterna att vara medvetna om vad som händer och hålla sig 
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uppdaterade kring vården. Kerr et al. (2013) beskrev möjlighet att lyssna och att bidra vid 

rapporten som en aspekt vilken förbättrade patienternas allmänna upplevelse av ett 

akutbesök. Enligt McMurray et al. (2010) var en allmän syn bland patienterna att rapporten 

bedside var en möjlighet att få information gällande sitt tillstånd samt fortsatt vårdplan. 

Patienter upplevde sig mer involverade i rapporten om den skedde bedside (Bruton et al. 

2016; McMurray et al., 2010). I studien av Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano och 

Chaboyer (2016) framkom att den viktigaste aspekten för patienterna gällande BSR var att 

bjudas in att delta i rapporten. Näst viktigast för patienterna var att kunna ställa frågor, ha 

möjlighet att uttala sig såväl som att kunna få höra vad som sas. McMurray et al. (2010) 

såg i sin studie att många patienter önskade vara delaktiga och inflika under rapporten och 

att det kunde upplevas som att inte bjudas in om personal till exempel pratade om patienten 

i tredje person. Patienter uppskattade att bli frågade om åsikter, det uppfattades som 

uppmuntran av patientengagemang. Det upplevdes som ett inkluderande förhållningssätt 

och avsaknad av uppmuntran till delaktighet kunde upplevas som ett problem vid 

rapporten. Sand-Jecklin och Sherman (2014) som i sin studie utvärderade resultatet av 

införande av BSR vid tre och 13 månader efter förändringen, såg signifikant mer positiva 

svar gällande att uppmuntras till delaktighet i vården vid mätningen som genomfördes vid 

13 månader efter införandet och även för svarsalternativet att inkluderas vid diskussionen 

vid skiftrapport sågs signifikanta skillnader med högre värde efter förändringen. 

Det var inte alla patienter som önskade vara involverade i själva rapporten. Vissa föredrog 

en mer passiv lyssnande roll. De uppskattade dock fortsatt möjligheten att lyssna på vad 

som sas (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013a; McMurray; 2010). I något fall upplevde 

patienter att de avbryter och är oartiga medan sjuksköterskorna gör sitt jobb, andra menade 

att det är självklart att de som är ämnet för själva rapporten ska kunna uttala sig om de 

önskar (McMurray et al., 2010). Bruton et al. (2016) beskrev att patienterna kunde ha olika 

preferenser gällande grad av engagemang i rapporten men att de uppskattade möjligheten 

att få information. En del patienter uppfattade att deras involvering i rapporten skulle 

kunna leda till att sjuksköterskorna distraherades från det som var deras ”egentliga” arbete 

och att BSR med en aktivt delaktig patient skulle kunna påverka deras koncentration. En 

annan negativ aspekt som nämndes av patienter var när sjuksköterskor försökte göra dem 

delaktiga i en rapport om de till exempel låg och sov och inte önskade bli störda (Bruton et 

al., 2016; Jeffs et al., 2013a). 

Jeffs et al. (2013a) beskrev att de flesta patienterna uppskattade att få vara delaktiga i sin 

rapport, men att vissa uttryckte den dagliga bedside rapporten som överflödig. Det gällde 

oftare bland patienter med lång vårdtid där status till exempel inte förändrades dagligen. 

En åsikt som uttrycktes var att efter ett par dagar så borde det räcka med BSR då det vid 

det laget inte borde komma fram mycket ny info från patienterna och de tyckte sig ha hört 

tillräckligt själva. Kerr et al. (2013) intervjuade i sin studie patienter på en akutmottagning 

gällande BSR. Det fanns olika syn på hur delaktiga patienter skulle vara. Vissa ansåg att 

patienter inte hade en roll vid rapporten. Att rapporten är sjuksköterskans uppgift och att de 

inte kan förväntas delta om de till exempel mår dåligt. Majoriteten av alla patienter som 

intervjuades på akutmottagningen ansåg dock att de skulle vara delaktiga i rapporten, men 

variation fanns i uppfattning kring anhöriga. För vissa var det positivt om även de kunde 

vara delaktiga då det kunde skapa en större förståelse från exempelvis familjemedlemmar 

när de mådde dåligt (Kerr et al., 2013). Att tillåtas ha en anhörig närvarande vid rapporten 

var viktigt enligt patienterna som deltog i studien av Whitty et al. (2016). Generellt 
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föredrog också patienterna i studien att från personalen ha bara de två för rapporten 

aktuella sjuksköterskorna närvarande (Whitty et al., 2016). 

Att inkluderas i rapporten mellan sjuksköterskorna var något som upplevdes personligt av 

patienter (Jeffs et al., 2013a; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010) och 

beskrevs som att få vara del teamet, en partner (Jeffs et al., 2013a; McMurray et al., 2010). 

Patienter uppskattade att känna sig delaktiga istället för att vara någon som personalen 

pratade om och möjligheten att kunna bidra till sin egen vård i en interaktiv 

kommunikation uppskattades (Lu et al., 2013). Patienter kände sig betydelsefulla när de 

inkluderades i rapporten och rapporterade en känsla av att ses som en person. Delaktighet 

kunde även leda till ökad förståelse för det medicinska tillståndet för patienterna (Kerr et 

al., 2013). McMurray et al. (2010) beskrev hur patienter tack vare BSR ansåg sig ha rätt till 

information om sitt tillstånd samt att de upplevde att sjuksköterskorna såg dem som 

kunniga vilket gav en känsla av mer personlig vård.  

Patienter uppgav att de ibland kunde ha svårt att förstå vad som sas under rapporten (Kerr 

et al., 2013; Lu et al., 2013). Variation kring språkval och hur information rapporterades 

förekomma och exempelvis vissa termer som användes kunde vara svåra att förstå. Även 

oro att visst innehåll inte skulle förstås av nyare sjuksköterskor togs upp (Lu et al., 2013). 

Kerr et al. (2013) beskrev att inte förstå vad som sas under rapporten kunde leda till viss 

ångest. McMurray et al. (2010) beskrev dock hur patienter ansåg det lättare att vara 

delaktig vid sjuksköterskornas rapport än exempelvis vid läkarrond då språket som 

användes gjorde det mer avslappnat. Förutom att BSR var en möjlighet för patienterna att 

få information och hålla sig uppdaterade kring sin vård sågs det även som positivt att veta 

vilken information som hade förts vidare till pågående personal (Jefft et al., 2013a; Lu et 

al., 2013).  

 

Trygghet och säkerhet  

Många patienter tycktes uppleva en trygghet i att höra personalens rapport. Patienter kände 

trygghet i att veta att ansvarig sjusköterska hade adekvat information och BSR var något 

som främjade detta (Bruton et al., 2016; Ford & Heyman, 2016; Kerr et al, 2013; Lu et al., 

2013). Att presenteras för den pågående sjuksköterskan tidigt under arbetspasset var en 

annan aspekt som skapade en känsla av trygghet hos patienterna (Jeffs et al., 2013a; Kerr 

et al.,2013). Ford och Heyman (2016) kunde visa att de patienter som alltid fick sin rapport 

bedside hade en signifikant mer positiv uppfattning om att sjuksköterskan hade korrekt 

information gällande dem. Kerr et al. (2013) beskrev att patienterna rapporterade trygghet 

och ökat förtroende för sjuksköterskornas kompetens efter att ha varit med om BSR på en 

akutmottagning. Patienterna försäkrades genom rapporten om att ansvarig sjuksköterska 

hade tillräcklig kunskap och information om deras tillstånd och planering av deras vård 

vilket skapade förtroende. De beskrev försäkran om kontinuitet gällande sin vård som en 

positiv aspekt av BSR. Sand-Jecklin och Sherman (2014) visade vid utvärdering av införd 

rapporteringsform på signifikant skillnad gällande patienternas svar om att viktig 

information förs vidare från skift till skift. Om däremot sjuksköterskan vid rapporten inte 

verkade ha god kunskap om patientens vård och behandling så var dock detta något som 

kunde leda till att patienter kände sig otrygga (Bruton et al., 2016).  

Att BSR möjliggjorde för patienter att kunna höra information och därav känna sig mer 

välinformerade var en aspekt som gjorde att de kunde känna sig tryggare samt ha mer 

kontroll över situationen (Lu et al., 2013). Trygghet kunde även skapas genom minskad 
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ångest och rädsla kring patienters hälsotillstånd då de upplevde en känsla av att deras 

preferenser hade betydelse (Jeffs et al., 2013a). Mc Murray (2010) beskrev att möjligheten 

för patienter att kunna informera den nya sjuksköterskan om sina behov kunde ha liknande 

effekt. Lu et al. (2013) beskrev dock hur BSR kunde göra så att patienter kände sig otrygga 

då de genom att höra rapport kring andra patienter, exempelvis på flerbäddsal, kunde få 

höra information som gjorde det obekvämt att dela rum. Till exempel känna det otryggt att 

sova om man vet att en medpatient kan bli aggressiv. 

Patienter såg det som en säkerhetsaspekt att kunna lägga till information samt rätta till och 

förtydliga information under rapporten och det var något som värderades (Jeffs et al., 

2013a; Lu et al., 2013) Flera patienter beskrev att de kunnat identifiera misstag och 

potentiella fel under rapporten bedside (Jeffs et al., 2013a). Lu et al. (2013) skriver att 

patienter fick en möjlighet att uppdatera personalen om något nytt pågick. Vissa patienter 

uppgav att de kunde fungera som ett sätt att dubbelkolla så att viktig information ej gick 

förlorad. Ett flertal kommentarer i studien av McMurray et al. (2010) tyder på att vissa 

patienter uppfattade det som deras roll att säkerställa korrekt informationsöverföring i 

samband med BSR, exempelvis kring givna läkemedel och att kunna förtydliga oklarheter. 

Gällande säker vård kunde även Sand-Jecklin och Sherman (2014) se en minskning när det 

kom till fall bland patienterna under skiftbyte vid tre månader efter införandet av BSR och 

ytterligare minskning efter 13 månader. Även gällande dokumenterade läkemedelsfel sågs 

en minskning vid tre månader, dock hade sjukhuset infört ett nytt system vilket gjorde att 

utvärdering vid tretton månader ej var möjligt.   

Integritet och Känslig information 

Generellt tycktes en majoritet av patienterna vara bekväma gällande att informationen 

delades vid BSR vilket visades i flera studier (Jeffs et al., 2013a; Kerr et al., 2013; Lu et 

al., 2013; McMurray et al., 2010). Whitty et al. (2016) konstaterade att patienterna lade 

relativt lite vikt vid frågan gällande känslig information. Sand-Jeckling och Sherman 

(2014) beskriver att enbart en patient per undersökningsgrupp i studien indikerade oro 

kring sekretess och integritet vid BSR. De flesta patienterna i studien av Kerr et al. (2013) 

som fick frågan angående rapporteringsformen på akutmottagningen uppgav att de inte 

kände att deras sekretess äventyrades då rapporten skedde bedside. McMurray et al. (2010) 

beskrev hur enbart två av tio patienter i deras studie uttryckte någon form av oro kring 

känslig information som rapporterades i en fyrbäddsal. I dessa fall handlade det dock 

egentligen mer om att vårdas på mixad sal med både män och kvinnor än om själva 

rapporten. Övriga studiedeltagare var eniga gällande att det inte var ett problem och de 

upplevde rapporten främst som information som förs vidare snarare än att privata detaljer 

av deras sjukdom och liknande diskuterades.  

Det fanns vissa orosmoment som togs upp av patienterna kring just sekretess och känslig 

information vid BSR. Att sjuksköterskor talade för högt och använde deras fullständiga 

namn samt att information om deras tillstånd delades vid rapporten var exempel (Jeffs et 

al., 2013a). Viss information ansågs av patienterna kunna vara extra känslig och oro kunde 

uttryckas kring hur den informationen skulle hanteras vid BSR (Kerr et al., 2013; Lu et al., 

2013). Ny och kanske upprörande information kring patienternas hälsotillstånd var 

exempel på känslig information där patienter uttryckte att det kunde finnas en risk att sådan 

information avslöjades vid rapporten innan de själva hunnit informeras vilket skulle vara 

ett problem (Kerr et al., 2013). Exempel på annan känslig information som inte skulle 

diskuteras bedside var enligt patienterna sådan information som kunde leda till 
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diskriminering, att bli behandlad annorlunda, exempelvis gällande sexuellt överförbara 

sjukdomar, sexuell läggning eller religion (Lu et al., 2013).  

Deltagarna i studien av Kerr et al. (2013) föredrog dock att rapporten skedde bedside, i det 

bås de befann sig och oro uppgavs kring att deras tillstånd skulle diskuteras utanför båset 

vilket enligt dem ökade risken att andra skulle höra. Det var enligt dem bättre att 

diskussionen skedde nära patienten, om möjligt inne på ett rum. Patienter kunde uttrycka 

att de önskade att anhöriga skulle ombes av sjuksköterskan att lämna rummet innan 

rapporten skulle börja. De ville kanske inte att anhöriga skulle höra rapporten och önskade 

att åtminstone bli förfrågade angående detta (Kerr et al., 2013). Enligt patienterna i den 

aktuella studien hotades inte sekretess och integritet om sjuksköterskan använder viss 

diskretion vid hantering av just känsliga och privata frågor. Att patienters medicinska 

tillstånd och medicinsk information diskuterades vid BSR var något som av de flesta ej 

sågs som ett problem, det jämfördes till exempel med att läkare gör detta hela tiden och att 

det inte är någon skillnad (Lu et al., 2013). 

 

Sjuksköterskeperspektiv 

 

Patienters involvering och grad av delaktighet 

Sjuksköterskor uppfattade att patienterna blev mer involverade i rapporten då den skedde 

bedside och att de därav blev mer involverade i sin vård vilket sågs positivt (Grimshaw, 

Hatch, Willard, Abraham, 2016; Bradley & Mott, 2013). Sjuksköterskor såg möjligheten 

för patienter att kunna aktivt delta, stämma in och ställa frågor vid rapporten som en fördel. 

Även att patienterna fick lyssna på vad som sades var något som poängterades som 

värdefullt (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013b). Att patienterna fick möjlighet göra sig 

hörda och bidra till sin vård beskrevs enligt Kerr et al. (2014) som klart positivt, att 

patienten själv bäst vet hur den mår. Dock utryckte vissa sjuksköterskor som deltog i 

studien att patienterna missade en möjlighet om de inte engagerade sig i rapporten och det 

sågs som negativt. Att kunna avgöra vilken kunskap patienter hade, exempelvis genom att 

ställa dem frågor vid rapporten uppfattades som värdefullt då det hjälpte sjuksköterskor att 

ta reda på hur välinformerad patienten var (Jeffs, 2013b). Att alla involverades ledde till att 

alla hade samma information och var en annan positiv aspekt (Grimshaw & Willard, 

2016). Johnson och Cowin (2013) beskrev att sjuksköterskor såg vikten i att se det som tre 

personer delaktiga i kommunikationen, de två sjuksköterskorna tillsammans med patienten 

skapade teamet. I undersökningen av Street et al. (2011) visade sjuksköterskornas svar på 

signifikant förbättring gällande patienters involvering i rapporten efter implementering av 

BSR. Möjligheten att bli inbjuden att delta i rapporten sågs som den viktigaste punkten för 

såväl patienter som sjuksköterskor enligt Whitty et al. (2016) Att patienten hade möjlighet 

att lyssna, få frågor samt uttala sig var av liknande värde för sjuksköterskorna. Däremot 

ansåg inte sjuksköterskorna att anhörigas närvaro var av vikt vid rapporten på samma sätt 

som patienterna. 

Generellt visade sjuksköterskorna i studien av Johnson och Cowin (2013) en positiv 

inställning till att rapporten skedde bedside och såg patientens delaktighet som positivt. 

Vissa såg det som passande att aktivt försöka inkludera och engagera patienten i rapporten, 

andra föredrog dock att sköta rapporten utanför rummet, främst för att slippa diskutera 

privata angelägenheter inför patienten. Även Bruton et al. (2016) beskrev att 

sjuksköterskorna ibland såg det som negativt att patienterna hörde vad som diskuterades. 
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Olika kommunikations- och rapporteringsstilar påverkade patienternas delaktighet i 

rapporten och till exempel risk för att prata över huvudet på patienten var en aspekt som 

togs upp som negativt. Många gånger noterade sjuksköterskorna att patienten bara var 

passivt närvarande vid rapporten. Sjuksköterskor i studien utförd av Jeffs et al. (2013c) 

uttryckte även att de uppfattade det som att inte alla patienter ville ha rapporten bedside. 

Det kunde framför allt upplevas som utmanande att utföra BSR och göra patienten delaktig 

i rapporten när det gällde patienter med kroniska tillstånd och lång vårdtid. Det uttrycktes 

dock att detta fortsatt var av vikt för dessa patienter då patienten alltid skulle få möjlighet 

att kunna flika in, exempelvis att de önskar duscha, och göra en vårdplan för dagen. Det 

troddes kunna minska patienters ångest. En annan fråga som uppfattades som problematisk 

var huruvida patienter skulle väckas vid skiftbyte och rapportering. Om de fått veta att en 

patient till exempel sovit dåligt och behövde vila eller återhämta sig efter kirurgi så var det 

inte självklart och en individuell bedömning gjordes. Sjuksköterskorna uppgav att de 

ibland kunde lösa det genom att ta reda på i förväg vilka patienter som önskade bli väckta. 

Vissa patienter kunde bli arga om de blev väckta vilket ledde till att personalen inte alltid 

väckte sina patienter inför rapport, trots att riktlinjer sa att de borde. 

Effektiv kommunikation och rapport 

Tidsaspekten av överrapportering var viktigt för många sjuksköterskor. Bradley och Mott 

(2013) beskrev att innehållet i rapporten vid BSR blev relevant, adekvat och strikt 

patientcentrerat. Då patienten involverades beskrevs rapporten även bli mer effektiv för 

både personal och patient då eventuella frågetecken kunde redas ut snabbare. Fokus vid 

rapporten hamnade i och med patientens närvaro på omvårdnaden och på så vid undveks 

att oväsentligt innehåll diskuterades och tog onödigt lång tid. Bruton et al. (2016) beskrev 

att det kunde vara besvärande med tidspress då patienter involverades och att 

sjuksköterskorna kunde behöva avbryta om någon pratade för mycket. Andra orosmoment 

var att patienter kunde sinka rapporten om de avbröt och att det kunde skapa förvirring. Ett 

flertal sjuksköterskor uppgav dock att de upplevde BSR som mindre tidskrävande än 

tidigare rapporteringsmodell. Av de sju sjuksköterskor som intervjuades av Grimshaw et 

al. (2016) uppgav sex att BSR tog eller kunde ta längre tid än rapport som sker borta från 

patienten. Patienternas aktuella behov eller närvarande familj som ställde många frågor 

vilka redan gåtts igenom med patienten kunde vara orsaker. Även sjuksköterskan som 

skulle ta emot rapporten kunde bidra till att rapporten tog oönskat lång tid, exempelvis om 

hen började göra bedömningar under tiden som den andra sjuksköterskan försökte 

rapportera. Å andra sidan menade någon att tid i det stora hela kunde sparas på annat om 

exempelvis timsrunda gjordes i samband med rapporten. Även att patientens aktuella 

behov kunde tillgodoses direkt ansågs av vissa kunna spara tid i det stora hela. 

Sand-Jecklin och Sherman (2014) visade i sin studie att sjuksköterskorna uppfattade 

rapporteringsmodellen som mer tidskrävande än tidigare modell. Svaren gällande 

tidsaspekten var signifikant mer positiva vid utgångsundersökningen än vid både tre och 

tretton månaders uppföljning av implementering av BSR. Dock sågs ingen signifikant 

förändring gällande rapporterad övertid. För frågorna som handlade om effektiv 

kommunikation samt stress vid rapport var svaren mer positiva vid utgångsundersökningen 

än vid tre månaders uppföljning, dock blev svaren åter mer positiva vid 13 månaders 

uppföljning och sjuksköterskornas inställning till BSR tycktes bättre. Jeffs et al. (2013c) 

beskrev att det initialt fanns ett stort motstånd hos sjuksköterskorna gällande modellen då 

den uppfattades mer tidskrävande samt att den äventyrade sekretessen. Då rapport ibland 

skedde till flera olika sjuksköterskor kunde man behöva vänta på sin tur vilket även 
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rapporterades som besvärande av Grimshaw et al. (2016). Vidare beskrevs hur andra 

aspekter kunde påverka tiden, exempelvis att sjuksköterskor diskuterade irrelevant 

information vid rapporten, att patienter pratade för mycket eller om en patient blev akut 

dålig under pågående rapport. Dock uppgav flera sjuksköterskor att de tack vare rapporten 

bedside kunde planera tiden för resten av dagen bättre. De menade att rapporten var mer 

effektiv och gav mer korrekt, professionell information (Jeffs et al., 2013c). Detaljerad och 

fokuserad information vid rapporten beskrevs som ett resultat av BSR (Kerr et al., 2014). 

En del sjuksköterskor önskade enligt Johnson och Cowin (2013) få tillbaka gamla rutiner 

för rapport då det upplevdes besvärande att bli avbruten i vid BSR. De önskade lyssna i 

lugn och ro samt skriva ner rapporten utan att bli avbrutna. Enligt Grimshaw et al. (2016) 

beskrevs en uppfattning att kunna lämna bättre rapport vid tillgänglig journal och att kunna 

kontrollera exempelvis ordinationer på datorn. Andra menade dock att visualisering av 

patienten gjorde att de kom ihåg bättre vilket förbättrade rapporten. Ett hinder för att kunna 

genomföra en bra överrapportering vid BSR var avdelningsmiljön. Det kunde röra sig om 

för hög ljudnivå eller svårighet att koncentrera sig på grund av förvirrade patienter som 

avbröt och vissa menade att de var i behov av en lugn miljö för rapporten vilket inte ansågs 

möjligt bedside. Det kunde även ses som en nackdel att bara få rapport på en liten del av 

avdelningens patienter vilket skedde med bedside modellen, att inte veta något om övriga 

patienter (Johnson & Cowin, 2013). Dock beskrev Kerr et al. (2014) att sjuksköterskorna 

kunde uppleva svårighet att hålla koncentration under en lång rapport med många patienter 

och att det var lättare att fokusera på just de patienter som de skulle vårda. 

 

Säkerhet  

Många sjusköteskor såg på BSR som ett sätt att kunna förbättra patientsäkerheten (Bruton 

et al., 2016; Grimshaw et al., 2016; Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014 Sand-Jecklin & 

Sheman, 2014) och säkerställa kontinuitet i vården vid överrapporteringar (Bruton et al., 

2016; Grimshaw et al., 2016). Förtydligande av information och möjlighet att kunna reda 

ut oklarheter framkom som en viktig aspekt för sjuksköterskorna (Bruton et al., 2016; Jeffs 

et al., 2013b; Kerr et al., 2014) gällande säkerhet i vården. BSR gav möjlighet att 

kontrollera och att få information förtydligad gällande patienters status, vårdplan och 

behov. Det gjorde så att misstag kunde fångas upp och oklarheter redas ut direkt vilket 

enligt sjuksköterskorna ledde till en säkrare vård. Att kunna stämma av och ställa frågor till 

både avgående sjuksköterska och patient var något som värdesattes. Potentiella och reella 

fel kunde rättas till snabbare då patienterna visualiserades direkt vid skiftbyte vilket 

sjuksköterskorna uppgav som positivt (Jeffs et al., 2013b). Även sjuksköterskorna som 

deltog i studien av Bruton et al. (2016) poängterade möjligheten att kunna ställa frågor 

direkt till avgående sjuksköterska samt till patienten. Enligt dem gavs patienten en 

möjlighet att kunna rätta till felaktig information samt att förtydliga. Att patienter 

inkluderades i rapporten vid BSR var något som kunde hjälpa dem att komma på och 

berätta saker som de kanske inte tänkt på, eller som de hade glömt (Jeffs, 2013b).  

Kerr et al. (2014) beskrev hur sjuksköterskorna såg möjligheten att reda ut frågetecken 

direkt med avgående sjuksköterska som positivt. De uppgav en förbättrad kommunikation 

med BSR och uppskattade att kunna ställa frågor. Det fanns en uppfattning bland 

sjuksköterskorna att kommunikationen förbättrats, att misstag hade minskat och att 

rapporteringsformen ledde till att mer korrekt och aktuell information rapporterades. 

Anhöriga kunde ses som en resurs vid rapporten, att de kunde bidra med information 

framför allt vid exempelvis kognitiva eller neurologiska nedsättningar. Det gällde även för 
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andra patientgrupper där kommunikationen kunde vara problematisk, exempelvis vid 

språkbarriärer. Att få hjälp med tolkning och översättning ansågs som mycket värdefullt.   

Sjuksköterskor i studien angav även att de upplevde det lättare att planera dagen tack vare 

att rapporten vid BSR gav detaljerad information. Hjälp att prioritera arbetet under dagen 

var den enda frågan för sjuksköterskorna som i studien av Maxson et al. (2012) inte fick 

någon signifikans. Dock kunde en förbättring gällande detta ses i svaren från 

sjuksköterskorna efter implementering av överrapportering bedside.   

Resultatet från Sand-Jecklin och Sherman (2014) tydde på ökad noggrannhet vid 

rapportering bedside. Förbättrad dokumentation rapporterades som ett resultat av att många 

blivit noggrannare med att utföra alla uppgifter samt dokumentation innan rapporten för att 

slippa skämmas (Kerr et al., 2014). Street et al. (2011) beskrev hur sjuksköterskornas svar i 

undersökningen visade signifikant förbättring gällande användandet av SBAR, aktiva 

patientkontroller samt kontroll av dokumentation hos patienten efter implementering av 

BSR. Maxson et al. (2012) visade på statistisk signifikans gällande att sjuksköterskor 

upplevde förbättring gällande noggrannhet hos kollegor, adekvat kommunikation mellan 

sjuksköterskor vid skiftbyte samt att vara mer förberedd för att tala med läkare gällande 

patientvården direkt efter skiftbytet. 

Integritet och Sekretess 

Ett flertal studier visade att sjuksköterskor var bekymrade gällande sekretess vid BSR 

(Bruton et al., 2016; Kerr et al., 2014; Jeffs 2013c). Oro kring sekretess och integritet 

gällande patientinformationen som rapporterades bedside var ett tydgaligt tema för 

deltagarna i studien utförd av Kerr et al. (2014). Det handlade främst om viss privat 

information som exempelvis cancerdiagnoser, palliativ vård eller känslig information 

gällande blodsmitta, missbruksproblematik och så vidare. Det gällde speciellt oro att andra 

patienter i samma rum eller besökare skulle höra. Att bara kunna dra för ett draperi var inte 

tillräckligt enligt sjuksköterskorna. Även Jeffs et al. (2013c) beskrev hur sjuksköterskorna 

upplevde utmaningar gällande sekretess vid BSR, extra utmanande var det gällande 

patienter vårdade på ett fyrbäddsrum. De uttryckte svårigheter kring att kunna respektera 

patienters preferenser kring vilken information som kunde delas och när. Andra svårigheter 

som rapporterades handlade om hur känslig information, exempelvis blodsmitta eller 

involverad socialtjänst vid förlossningsvård, skulle rapporteras då vissa frågor ansågs svåra 

att diskutera öppet i ett rum. De flesta sjuksköterskorna hade dock utvecklat strategier för 

att arbeta runt problemet vilket ofta ledde till en modifiering av arbetsmodellen där en viss 

del av rapporten skedde utanför rummet.  

Sjuksköterskorna kunde uppleva det som obekvämt att prata framför patienterna, de var 

rädda att råka avslöja känslig information och uttryckte just förutom att vilja undvika att 

andra patienter hör så var viss information så känslig att de inte heller ville att patienterna 

skulle höra diskussionen (Bruton et al., 2016). Informationsöverföringen kunde behöva 

anpassas om till exempel patienten själv inte hunnit få ett besked och exempelvis så kunde 

viss del av rapporten då ske viskandes i korridoren (Kerr et al., 2014). Grimshaw et al. 

(2016) såg i intervjuerna av sjuksköterskor att rapport av känslig information var en aspekt 

som gjorde att BSR inte föredrogs och den delen av rapporten skedde utanför rummet. 

Exempel på känslig information som krävde rapporteringsmöjlighet utanför rummet var; 

patient som skulle hamna i fängelse vid utskrivning, nydiagnostiserad cancer, döende 

patient eller över lag vid besked som läkare ännu ej hunnit lämna. Sjuksköterskorna kände 

sig även mer bekväma att rapportera exempelvis observandum eller eventuella problem de 

haft under skiftet utanför patientens rum. Det kunde även handla om att behöva tänka efter 
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hela tiden för att inte säga något som kunde förolämpa patienten eller anhöriga, exempelvis 

om de varit mycket krävande under dagen, eller råka säga något som skulle bryta sekretess 

beroende på vem som befann sig i rummet (Grimshaw et al., 2016).  

Barnmorskorna uttryckte besvär gällande många besökare och sekretessfrågan i samband 

med BSR. De tog upp att många känsliga ämnen förekommer inom mödrahälsovården, 

exempelvis sexuell hälsa, genitalier, bröst, sexuellt överförbara sjukdomar och 

droganvändning. I dessa fall behövde rapporten modifieras (Kerr et al., 2014). Johnson och 

Cowin (2013) beskrev att de flesta sjuksköterskorna i deras studie ej var bekymrade 

gällande sekretess då de ansåg att det gick att arbeta runt problemet, exempelvis genom att 

fråga patienten angående besökare och be dem gå ut en stund i samband med rapporten om 

patienten så önskade. En annan aspekt var ifall andra patienter kunde höra, flexibilitet vid 

rapporten krävdes gällande vissa frågor som känslig eller sekretessbelagd information som 

fick diskuteras någon annan stans. Även Whitty et al. (2016) visade att sjuksköterskorna 

tydligt föredrog att rapportera känslig information borta från patienten istället för tystlåtet 

bedside, ett annat alternativ som föredrogs var om just den informationsöverföringen 

skedde skriftligt.  

Visualisering och introducering 

En fördel som identifierades av sjuksköterskor gällande BSR var möjligheten för den 

pågående sjuksköterskan att bli presenterad för patienten (Bruton et al., 2016; Grimshaw et 

al., 2016). Att den avgående sjuksköterskan kunde introducera den nya sjuksköterskan vid 

rapporten ansågs kunna förbättra vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient och den 

starten på arbetspasset kunde göra så att resten av arbetsdagen gick smidigare (Grimshaw 

et al., 2016). Flera sjuksköterskor uttryckte att vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient stärktes av BSR. Det sågs som positivt att patienterna fick utrymme att höras och 

att de kännde sig trygga att ta upp saker. Möjligheten att kunna gå igenom patientens 

informationsblad tillsammans med avgående sjuksköterska samtidigt som patienten 

visualiseras identifierades som positivt och var till hjälp för att planera vården (Kerr et al., 

2014). Jeffs et al., (2013b) beskrev hur sjuksköterskorna ansåg att visualisering i samband 

med rapporten ledde till bättre förmåga att planera och prioritera vården, för den aktuella 

patienten men även mellan de patienter för vilka hen ansvarade.  En beskrivning var att 

patienterna triagerades under rapporten. Prioriteringar kunde därav ändras vid behov och 

prioritering för hela arbetspasset underlättade. 

Att visuellt kunna kontrollera patienten samt att kunna fråga vid start av skiftet hur 

patienten mår var en positiv aspekt som togs upp (Bruton, 2016). Även Kerr et al. (2014) 

poängterade tidig visualisering av patienten som positivt ur sjuksköterskornas perspektiv. 

Det gav ett utgångsstatus, ledde till bättre klinisk bedömning och beslutsfattande. Att se 

patienten tidigt under skiftet gjorde att sjuksköterskorna kunde försäkra sig om ifall 

uppgifter blivit genomförda. Enligt Grimshaw et al. (2016) fick sjuksköterskorna tack vare 

visualiseringen möjlighet att kontrollera dropp, infarter, smärtskattning, vakenhet och 

andra patientbehov tillsammans med tidigare sjuksköterska och möjligheten att stämma av 

värdesattes. Sjuksköterskor beskrev hur att få en bild av patienten i samband med 

rapporten gjorde pågående personal mer förberedd, att det blev lättare att knyta samman 

det som stod på ett papper med den man har framför sig. Det var till hjälp mot att blanda 

ihop patienter vid rapport. Att se patienten kunde även vara till stöd i att kunna ge en 

korrekt rapport. Att kunna visualisera patienten och i samband med det bedöma aktuellt 

patientstatus beskrevs ge en mer korrekt bild av status (Jeffs et al., 2013b).  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Design 

Initialt fanns tankar kring genomförande av en empirisk studie gällande uppfattningar av 

överrapportering bedside på akutmottagning eller akutsjukvård. Då möjligheter till detta 

efterforskades, kunde svårighet att hitta lämplig population för studien konstateras. Det då 

arbetsformen ej är vida implementerad i den svenska sjukvården. Syftet hade troligtvis 

kunnat studeras med hjälp av exempelvis intervjuer på avdelning/sjukhus där modellen 

användes. Av främst geografiska skäl ansågs det bli för svårt i förhållande till de 

förutsättningar som fanns för skrivandet av det självständiga arbetet. En litteraturöversikt 

ansågs då som mest lämplig metod för att kunna besvara studiens syfte. Metoden kan 

användas för att fastställa aktuellt kunskapsläge inom ett område och kan belysa såväl 

befintlig forskning som områden där forskning saknas (Forsberg & Wengström, 2015).  

Litteraturstudien kan göras som ett fristående arbete för att alstra kunskap inom valt 

problemområde med utgångspunkt i litteraturen (Friberg, 2017). Till skillnad från den 

systematiska litteraturstudien som syftat till att identifiera all relevant forskning inom det 

valda området så är litteraturöversikten mindre djupgående och inte lika omfattande då den 

baseras på resultaten från ett begränsat antal forskningsstudier (Forsberg & Wengström, 

2015; Friberg, 2017). En översiktsstudie kan användas för område där 

forskningsunderlaget är begränsat gällande randomiserade kontrollerade studier då det gör 

det svårt att genomföra systematiska litteraturstudier (Forsberg och Wengström, 2015). I 

relation till de förutsättningar som fanns för utförande av det självständiga arbetet samt det 

begränsade forskningsunderlag som fanns tillgängligt, ansågs en litteraturöversikt vara en 

adekvat metod. Dock påverkas tillförlitligheten i studien av dessa begränsningar. 

Urval 

Inom det valda forskningsområdet eftersöktes senaste forskning och studier som 

inkluderades var som äldst från 2010. Kriterier som i förväg sattes gällande 

litteratursökningen var originalartiklar, publicerade mellan 2007 och 2017. Polit och Beck 

(2016) beskriver vikten av aktuellt material för litteraturstudien samt vikten av 

primärkällor som underlag för studien för att kunna säkerställa tillräcklig kunskap om 

studiegenomförandet samt för att undvika andras tolkningar av forskningsresultat. Även att 

artiklarna skulle vara skrivna på antingen engelska eller svenska valdes som 

inklusionskriterie. Det kan ses som en svaghet i och med att relevant forskning på annat 

språk kan missas. Men med tanke på författarens språkkunskaper ses det som en styrka att 

enbart tolkning och översättning av språk som behärskas väl genomförts. Aspekten att text 

har översatts och tolkats från engelska kan ändock ses som en svaghet i aktuell studie då 

det skulle kunna påverka förståelse och redovisning av artiklarnas resultat.  

Både artiklar med kvantitativ och kvalitativ ansats inkluderades i aktuell studie. Orsaken 

till det var att kunna inkludera så stor del som möjligt av publicerad forskning inom 

området vilken svarade mot studiens syfte samt för att få ett brett perspektiv i resultatet. 

Den kvantitativa ansatsen ger kunskap som är generaliserbar och studien ska vara utförd så 

att den är reproducerbar. Den kvalitativa ansatsen har som mål att förstå, beskriva, tolka 

och förklara och förhållningssättet är förutsättningslöst (Forsberg & Wengström, 2015). I 

aktuell studies resultat inkluderades fler kvalitativa än kvantitativa studier vilket berodde 
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på att det var främst kvalitativa studier som hittades vid litteratussökningen. Urvalet av 

studier kan därav anses representativt för det aktuella forskningsläget inom området.  

I litteratursökningen gjordes inga begränsningar gällande artiklarnas ursprung, dock finns 

en överrepresentation från Australien bland de inkluderade artiklarna i den här studien. I 

övrigt bestod datamaterialet främst av studier från USA och Kanada. Det kan ses som en 

svaghet att hela världen ej kan anses representerad. Med utgångspunkt att kunna applicera 

studiens resultat i svenska förhållanden kan det ses som en styrka att valda studier 

genomförts i länder där förhållanden för sjukvården torde vara mer eller mindre liknande 

svensk sjukvård jämfört med vissa andra delar av världen. Dock kunde skillnad i arbetssätt 

noteras i ett flertal studier jämfört med vad författaren själv upplevt eller läst om modeller 

vid överrapportering i Sverige. Exempelvis var en vanlig arbetsform i ett flertal studier 

innan implementering av BSR att samtliga sjuksköterskor på hela avdelningen alltid fick 

rapport på samtliga patienter vilket torde kunna påverka hur förändringen upplevdes 

jämfört mot de som var vana att få detaljerad rapport kring de patienter som de själva 

ansvarade för. Innan slutligt urval för inkludering av vetenskapliga artiklar till studien 

gjordes, genomfördes kvalitetsgranskning. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är 

kvalitetsgranskning av inkluderade studier en viktig del för att minska risken att felaktiga 

slutsatser dras i litteraturöversikten. Dock får det faktum att författaren ensam genomfört 

granskningen enligt granskningsmallen (se Bilaga 1), samt författarens ovana gällande 

denna typ av granskning ses som en svaghet.  

Inledningsvis fanns planer på att sökningen skulle rikta in sig mot studier utförda på 

akutmottagning. Då det materialet var mycket begränsat utökades sökningen till att omfatta 

all typ av akutsjukvård. Inkluderingen av artiklar gjordes mot beskrivning av akutsjukvård 

i studiens bakgrund och exempelvis artiklar inom uppenbart elektiv vård eller på 

vårdboenden, exkluderades. I vissa studier var det svårt att helt säkerställa 

akutsjukvårdsaspekten medan andra tydligt beskrev att studien var utförd på exempelvis 

akutmottagning, akutvårdsavdelning, förlossningsavdelning eller akutsjukhus. Då 

datamaterialet vid sökning var begränsat valdes att inkludera även någon studie där 

akutsjukvårdsaspekten ej var tydligt beskriven men som efter genomläsning ej tycktes 

handla om elektiv vård och som av författaren ansågs kunna bidra till att besvara studiens 

syfte. Till en början fanns tankar kring att enbart inkludera artiklar som fanns fritt 

tillgängliga på internet för att inte behöva vänta på beställda artiklar. Efter genomgång av 

abstract konstaterades dock att det fanns några studier av intresse som författaren önskade 

granska, två artiklar beställdes via sjukhusbiblioteket på författarens nuvarande arbetsplats 

och dessa kom sedan att inkluderas i studien. Det ses som en styrka i studien att artiklar 

inte gallrats bort genom att bara söka på fulltext. 

Datainsamling 

I litteratursökningen användes en systematisk ansats för att finna artiklar som kunde 

användas för att svara på studiens syfte. Det tillsammans med kritisk granskning och 

kvalitetsbedömning av inkluderade artiklar är av vikt för att felaktiga slutsatser ej ska dras 

efter studiens resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Noggrann dokumentation av den 

strukturerade litteratursökningen skedde gällande sökord, sökvägar och informationskällor 

och detta redovisades i studiens metod del. Det är viktigt att metod vid datainsamling samt 

databearbetning finns tydligt beskriven vilket ger reproducerbarhet och är viktigt för 

studiens kvalitet (Polit & Beck, 2016). De databaser som valdes ut för litteratursökningen 

var initialt PubMed och CINAHL vilka är de största databaserna innehållande 

omvårdnadsforskning (Polit &Beck, 2016). Ytterligare sökning utfördes sedan i PsycINFO 
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som är en databas innehållande psykologisk forskning inom bland annat omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015) och ansågs kunna komplettera de tidigare genomförda 

sökningarna. Från sökningar i PsycINFO identifierades dock enbart en studie för inklusion, 

att notera är dock att ett par artiklar som hittades i PsycINFO redan inkluderats från 

tidigare sökningar. 

Utifrån studiens syfte valdes lämpliga sökord ut till litteratursökningen. Sökningen skedde 

utifrån de ämnesordlistor som finns för de olika databaserna, med fritextsökning samt i 

kombination. Sökning via ämnesord, MeSH-termer PubMed och CINAHL-headings i 

CINAHL kan vara till hjälp för att hitta relevanta sökord och ge ett bättre sökresultat för 

(Friberg, 2017). Försök gjordes att identifiera lämpliga aktuella ämnesord. För exempelvis 

begreppet BSR fanns det ej och ämnesorden fick vara bredare än så och kombineras med 

andra relevanta ämnesord eller fritextsökning. Kombination av nya sökord och 

fritextsökning resultera i ett smalare resultat (Forsberg & Wengström, 2015). Då inget 

exakt ämnesord hittades för BSR i databaserna gjordes fritextsökning på begreppet och ett 

flertal sökningar med olika synonymer för begreppet i olika kombinationer. Även manuell 

sökning i referenslistor genomfördes men detta gav inte några nya fynd.  

Dataanalys 

För att analysera materialet användes integrerad analys. Det är en modell för analys som 

kan användas då både kvantitativ och kvalitativ forskning ingår i litteraturstudien (Polit & 

Beck, 2016) vilket är fallet i aktuell studie och bedömdes relevant för att få tillgång till så 

brett material som möjligt. I databearbetningen kan material behöva kvantifieras eller 

kvalifieras för att möjliggöra den integrerade analysen (Polit & Beck, 2016). Till viss del 

bedöms att författaren kan ha gjort detta med de få kvantitativa studier som ingick, för att 

lättare kunna integrera dessa. I den integrerade analysen grupperas och kategoriseras 

studierna efter innehåll i sina resultat som svarar på forskningsfrågan och inte efter metod 

(Polit & Beck, 2016) och det bedömdes passa aktuell studie. Enbart innehållet i de valda 

artiklarnas resultat lästes och analyserades för denna studiens resultat, det för att inte 

författaren skulle färgas av diskussioner och tolkningar i artiklarnas diskussionsdelar. Det 

kan ses som en svaghet att författaren ensam läst, tolkat och analyserat resultatet vilket 

påverkar tillförlitligheten.   

Det faktum att olika studier hade implementerat förändringen gällande BSR för olika lång 

tid sedan påverkade möjligheten att dra slutsatser gällande resultatet då en förändring 

gällande arbetssätt exempelvis kan möta mer motstånd hos personal till en början. Sand-

Jecklin och Sherman (2014) såg förbättring gällande sjuksköterskors inställning på flertalet 

punkter vid 13 månaders uppföljning mot vid tre månader efter att modellen införts. En 

annan faktor som kan påverka analysen av resultatet är att en del studier, exempelvis Kerr 

et al. (2013) exkluderade patienter som var instabila, led av akut psykisk sjukdom, hade 

allvarlig smärta eller förvirring. Samtliga tillstånd kan ses frekvent inom akutsjukvården 

och det kan ses som en svaghet att studier valt att exkludera ett stort antal patienter.  

Forskningsetiska överväganden 

Författaren har varit noggrann gällande objektivitet vid urval av inkluderade studier för att 

säkerställa att artiklar ej valts bort på grund av personliga åsikter. Det har aldrig heller 

funnits någon intention att påverka analys av resultatet i studien. För inkluderade artiklar 

finns etiska överväganden beskrivet samt godkännande av etisk kommitté. Ovan nämnda 

aspekter är något som av Forsberg och Wengström (2015) beskrivs som de etiska 

överväganden som behöver göras vid en litteraturöversikt.   
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Resultatdiskussion 

 

Resultatet diskuteras med utgångspunkt i de fördelar och hinder gällande BSR som 

identifierats i aktuella kategorier. Ett flertal positiva aspekter identifierades, både från 

sjuksköterskor och patienter. Några exempel gällde patienters delaktighet i vården, 

förbättrad vårdkvalité, och patientsäkerhet. Dock poängterades även vissa hinder, 

exempelvis gällande sekretess och rapport av känslig information, arbetsmiljö och 

tidsåtgång. Fler hinder tycktes identifieras av sjuksköterskor än av patienter. I studien av 

Sand-Jecklin och Sherman (2014) noterades att det från patienterna förekom främst 

fördelar i deras svar. Sjuksköterskorna tycktes få en mer positiv inställning ett år efter att 

modellen implementerats jämfört mot kort efter förändringen vilket kan tyda på att 

förändring av arbetssätt möter mest motstånd i personalgruppen initialt. Även Jeffs et al. 

(2013c) beskrev ett stort motstånd initialt bland sjuksköterskor. Vanligt var även åsikten att 

BSR kunde behöva modifieras efter gällande förutsättningar.  

 

Trygghet och säkerhet 

Säker vård är en av vårdens sex kärnkompetenser (Bergqvist Månsson, 2016) och 

fokusområden för förbättringar i vården handlar många gånger om patientsäkerhet. Under 

genomgång av i studien inkluderade artiklar framkom att just säkerhet var en viktig aspekt 

vilken kopplades till BSR av både sjuksköterskor och patienter. Kommunikationsmissar 

och överrapporteringar är kritiska moment och många gånger orsaker till vårdskador 

(WHO, 2009). Det finns således ett behov av förbättringsarbete inom detta område. 

Möjligheten för patienter att kunna kommentera och rätta till/förtydliga var något som sågs 

som en fördel och som ansågs bidra till säker vård, både av sjuksköterskor och patienter 

(Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014; Lu et al., 2013).  

Samarbete i team är viktigt för en säker vård och både patienter och anhöriga är en viktig 

del i teamet när det kommer till säker vård (Bergqvist Månsson, 2016). Patienter i studien 

av Lu et al. (2013) beskrev säkerhetsaspekten i att kunna dubbelkontrollera informationen 

som fördes vidare, de blev ett slags skyddsnät, och att fel i informationsöverföringen kunde 

minimeras med deras hjälp. Patienter har rätt att vara delaktiga i sin vård (Larson et al., 

2011) och enligt Patientsäkerhetslag (2010:659) ska patienter och närstående ha möjlighet 

att delta i patientsäkerhetsarbete. Ur den aspekten, samt ur en säkerhetsaspekt gällande att 

personal kan få ytterligare information samt förtydligande från patienterna, kan BSR anses 

vara ett bra verktyg. Dock finns en risk att patienterna kan uppfatta det som deras ansvar 

att säkerställa korrekt informationsöverföring. Ansvaret att säkra vården kan inte ligga på 

patienterna. Enligt Davis et al. (2007) måste vårdgivare säkerställa att det slutliga ansvaret 

gällande patientsäkerhet ligger hos vårdgivaren och inte hos patienten. Kerr et al. (2013) 

beskrev att patienter kunde uttrycka att de tyckte rapporten var sjuksköterskornas uppgift. 

Möjligheten för anhöriga att kunna bidra med information vid BSR värdesattes av 

sjuksköterskor vid exempelvis kognitiv nedsättning hos patient. Även hjälp med 

översättning och tolkning sågs som positivt vid BSR då anhöriga var på plats för att kunna 

erhålla viktig information. Att använda anhörig som tolk kan dock vara problematiskt. Det 

är inte alltid som de har samma intressen som eller känner till allt kring personens 

hälsotillstånd, det är kanske inte heller så att patienten önskar att de har kännedom om allt. 

En tolk ska vara neutral och opartisk, även jävsregler och tystnadsplikt ska följas (Fossum, 

2013) vilket inte kan krävas av anhöriga.    
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Att kunna visualisera patienter, få ett ansikte till namnet vid rapporten samt att ha ett 

utgångsstatus gällande patienter var enligt flera sjuksköterskor en viktig aspekt gällande 

patientsäkerheten (Grimshaw et al., 2016; Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014). Det ansågs 

kunna vara till hjälp för att tidigt identifiera instabil patient. Arbetet som akutsjuksköterska 

innebär kliniska bedömningar och kontinuerlig utvärdering av patientstatus samt att kunna 

fatta snabba beslut (Munroe et al., 2017). Det är av vikt för sjuksköterskor inom 

akutsjukvården både att veta vad som är patientens normalstatus samt vilket som är 

utgångsstatus exempelvis vid start av skift för att kunna göra dessa bedömningar och 

kunna agera snabbt vid behov och BSR borde kunna vara positivt ur den aspekten. Enligt 

Jeffs et al. (2013b) beskrev sjuksköterskorna möjligheten att kunna omprioritera i 

planering efter vårdbehov tack vare den tidiga visualisering som BSR innebar. Att kunna 

prioritera är även det av stor vikt för sjuksköterskor inom akutsjukvård. Att ha ett ansikte 

på sina patienter kan vara av stor vikt vid hög belastning och många patienter på till 

exempel en akutmottagning och kan vara av allt större betydelse ju högre belastningen är 

då det annars kan vara svårt att hinna se alla patienter i tid efter skiftbytet och förändring i 

status kan ske snabbt. En sjuksköterska i studien av Jeffs et al. (2013b) beskriver hur det 

sker ett slags triage vid rapport i samband med att patienten visualiseras vid BSR. 

Reevaluering är av vikt inom akutsjukvården och medvetenhet behöver finnas kring att 

arbetet med människor innebär att tillstånd ej är statiska. Därav kan den visualisering och 

möjlighet till prioritering som BSR leder till anses vara av vikt för patientsäkerheten. 

Sjuksköterskor kan se det som deras skyldighet att skydda patienter från skada i vården och 

de kan ha en avgörande roll gällande patientsäkerhet (Leger & Philips, 2016). Vården 

behöver således vara utformad så att detta möjliggörs. Sjuksköterskor är en stor yrkesgrupp 

som arbetar nära patienterna och står för en stor del av kommunikation kring vården 

(Brandt et al., 2017).  

Jeffs et al. (2013a) beskriver vikten av en presentation. För patienterna var det en mycket 

värdefull aspekt av BSR att bli presenterad för pågående personal och ansågs av fler som 

den viktigaste aspekten. Att upplevelsen av att sjuksköterskan tog sig tid att hälsa samt att 

det fick patienterna att känna sig som en person är av betydelse att beakta för en 

personcentrerad vård och bör vara av vikt för en positiv vårdrelation. Att människan ska 

bemötas som en värdig person är utgångspunkt inom personcentrerad vård (Edberg, 

Ehrenberg, Friberg, Wallin. Wijk & Öhlén, 2013) och vikten av den enkla handlingen att 

hälsa på sina patienter bör således ej förminskas. Inom akutsjukvården kan möten ofta vara 

många och korta. Det är utmanande för sjuksköterskor att skapa en relation till patienten 

under sådana förutsättningar (Manley et al., 2011). Att ha med i åtanke vikten av en 

presentation kan därav vara av stor betydelse. Delar i resultatet tyder även på att veta vem 

som vårdade, ökade känslan av trygghet och minskad ångest hos patienter. Det i sin tur 

borde kunna leda till en tryggare och lugnare patient med exempelvis mindre ”onödiga” 

ringningar på personal som resultat. McMurray et al. (2010) beskrev även hur möjligheten 

att kunna informera exempelvis pågående sjuksköterska om sina behov skapade trygghet. 

Många gånger kan patienten troligtvis uppleva andra behov än vad sjuksköterskan tror är 

viktigast för patienten och med BSR kan patientens upplevelse hamna i centrum. Enligt 

personcentrerad vård ska vården centras kring personen och dess behov och inte bara de 

vårdbehov som personalen ser (Manley et al., 2011).  

Det verkar tydligt att patienter ofta upplever en trygghet i att få vara delaktiga i rapporten, 

dock kan det finnas en skillnad i upplevd säkerhet och trygghet mot faktiska 

säkerhetsaspekter. Kerr et al. (2013) beskrev att det innan implementering av BSR kunde 
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vara vanligt med rapport i stora grupper där all personal försvann från golvet samtidigt 

vilket kunde vara en säkerhetsrisk. Sand-Jeckling och Sherman (2014) visade att faktiska 

patientfall under skiftbyte minskade med BSR och även dokumenterade läkemedelsfel 

tycktes minska. Det är något som torde vara en fördel för både patienter och sjuksköterskor 

och kan ses som mätbara säkerhetsaspekter. Många gånger kan vårdskador kopplas till just 

missar i verbal kommunikation (Greenberg et al., 2007) och BSR borde kunna minska den 

risken då exempelvis felaktig information kan korrigeras under rapporten. Således borde 

det även kunna vara en faktisk säkerhetsaspekt även om resultatet kan vara svårt att mäta.   

Involvering och delaktighet 

Både patienter och sjuksköterskor tycktes se fördelar i den involvering av patienten det 

innebar om rapporten skedde bedside. Inom personcentrerad vård är målet att patienten ska 

inkluderas i vården och på så vis bli delaktig i vårdprocessen (Hörnsten, 2013). Att vara 

delaktig i rapporten kan ge en mer välinformerad patient vilket bör kunna underlätta 

delaktighet i exempelvis beslutsfattande kring den egna vården.  Jeffs et al. (2013a) tog 

dock upp vikten av att ha patienters individuella preferenser gällande grad av engagemang 

samt aktuellt patientstatus i åtanke inför rapporten. En inkluderande approach kan ses som 

mycket positiv och i all välmening kan det kanske glömmas att patienter kan ha olika 

önskemål gällande delaktighet samt vilken information de önskar ska diskuteras bedside. 

Personcentrerad vård ska främja autonomi och valmöjlighet för individen gällande 

beslutsfattande inom vården (AGS, 2015). Det kan dock vara svårt att avgöra och 

individuellt anpassa vilken typ av information som tas upp under rapporten. Lu et al. 

(2013) beskrev hur vissa patienter tyckte att viss information exempelvis gällande religion 

inte var sådant som skulle diskuteras i rapporten, att religion inte var personalens sak att ha 

kännedom om. Andra patienter kunde uttrycka att det gav en positiv, personlig känsla om 

de hörde att det rapporterades vidare att de till exempel önskade medverka vid gudstjänst. 

Inom den personcentrerade vården finns ett fokus på att lära känna individen med olika 

värderingar och behov (Manlay et al., 2011). Frågan är om alla patienter uppskattar det och 

vad det ska innebära. Förutom att det kan vara svårt att veta vad patienter önskar ska 

diskuteras eller ej vid rapport blir även frågan om det stämmer överens med vad som är 

oväsentlig information för vårdpersonal. Vissa patienter kan exempelvis motsätta sig att få 

blodprodukter beroende av religion och exempelvis blodsmitta kan vara en sak patienter 

inte önskar ska diskuteras bedside men som ändock är av vikt för personalen att känna till. 

Det tycks då krävas att rapporten bedside modifieras så att viss del av rapporten inte sker 

hos patienten.  

Att enbart vilja lyssna till rapporten och inte vilja vara aktivt involverad kan troligtvis ha 

olika bakomliggande orsaker. Kanske finns ett obehag i att uppleva att ansvaret ligger hos 

patienten själv eller kanske är hen helt enkelt inte intresserad. Kanske känner sig patienten 

inte kunniga nog att ta en aktiv roll i till exempel beslutsfattande gällande sin vård. Larsson 

et al. (2011) beskriver hur sjuksköterskors attityd kan påverka patienters delaktighet i 

vården negativt. Sjuksköterskan kan troligtvis ha en viktig roll gällande att bjuda in och 

inkludera patienten i diskussioner och BSR kan vara ett bra forum för detta.  Patienten har 

lagstadgad rätt att vara delaktig i beslut (Larson et al., 2011) och för att möjliggöra 

individers delaktighet i beslutsfattandet krävs att information anpassas individuellt för att 

skapa förståelse (Manley et al., 2011). Det ställer i sin tur höga krav på vårdpersonalen och 

inte minst sjuksköterskan som många gånger ansvarar för en stor del av kommunikationen 

kring patienten. Sjuksköterskan kan således ha en viktig roll i att informera patienter och 

som patienter uttryckte kunde de många gånger ha lättare att förstå sjuksköterskornas än 
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läkarnas kommunikation. Kommunikationen måste ske på patientens villkor så att de 

förstår och på samma gång behöver sjuksköterskor vara lyhörda gällande vad patienter 

kommunicerar (Socialstyrelsen, 2017).  

Kerr et al. (2013) beskriver vikten av att exempelvis tänka på språket då rapporten sker 

bedside samt att anpassa rapporten efter aktuell patient. Om exempelvis patienten har annat 

modersmål eller nedsatt hörsel kan det vara viktigt att tala tydligt och långsamt och även 

det faktum att undvika medicinska facktermer är av vikt. Om patienten inte förstår vad som 

sägs kan det skapa obehag och leda till en motsatt effekt mot den trygghet som flera 

patienter tycktes uppleva när de fick höra rapporten. Att inte höra eller förstå vad som sägs 

kan skapa en känsla av utanförskap i samtalet. Ett hinder för att rapport bedside skulle 

upplevas positivt var om personalen pratade om patienten i tredje person vilket gav en 

känsla av att inte bjudas in i samtalet och även kroppsspråk kan vara avgörande 

(McMurray et al., 2010). Kerr et al. (2013) beskrev att patienters delaktighet i rapport 

kunde öka förståelsen för deras medicinska tillstånd. Ökad kunskap hos patienter bör 

kunna leda till en mer jämställd vårdrelation då det kan stärka patienten. I 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen 

med inriktning mot akutsjukvård beskrivs hur akutsjuksköterskan ska skapa förutsättningar 

för delaktighet i vården samt ha i beaktande den känsliga situation patienter befinner sig i 

(SENA & SSF, 2017). 

Många aspekter gällande BSR kan passa in i vad som är personcentrerad vård och att 

genomföra rapporten bedside kan ses som ett sätt att försöka göra överrapportering och 

skiftbyte personcentrerat. Att Karolinska universitetssjukhuset (2016) benämner sitt 

projekt gällande BSR, Personcentrerad rapport, är ett tydligt exempel på detta. Där innebär 

den personcentrerade rapporten mer än bara att rapporten sker hos patienten och förutsätter 

delaktighet från patienten. Ett flertal studier redovisade att det upplevdes som personligt av 

patienter att inkluderas i rapporten (Jeffs et al., 2013a; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; 

McMurray et al., 2010) och beskrivningen att vara del i teamet, en partner (Jeffs et al., 

2013a; McMurray et al., 2010) passar väl in i personcentrerad vård. En del i ett 

personcentrerat arbetssätt bör dock även kunna innebära att anpassa det beroende på 

patientens preferenser, exempelvis de patienter som inte önskar höra samma information 

upprepas dag efter dag. Det gäller kanske främst de patienter som har långa vårdtider och 

är kanske inte typiskt för akutsjukvård. Patienter kan uppleva frustration kring att höra 

samma information upprepas gång efter gång, dock beskrev Kerr et al. (3013) att höra 

informationen blev en trygghet för patienter i att slippa upprepa då de hört att viktig 

information förts vidare. Jeffs et al. (2013a) beskrev även aspekten att inte vilja bli väckt 

vid exempelvis morgonrapporten. På en vårdavdelning borde det kunna gå att ta reda på 

och notera inför nästkommande skiftbyte, det innebär dock ytterligare en aspekt att hålla 

reda på för vårdpersonalen. Det kräver även något sånär vetskap om tidpunkt för nästa 

rapport vilket kanske inte alltid är fallet inom akutsjukvård, dock gäller det kanske främst 

vid rapport vid förflyttning av patient och då är patienten oftast vaken.  

Om modifiering av BSR görs, att exempelvis inte all rapport sker hos patienten, bör det 

fortsatt vara av vikt att kunskap finns hos personalen om BSR och om personcentrerad 

vård för att detta skall finnas med i bakgrunden under modifieringen. Att en 

personcentrerad approach även finnas kring den information som ges borta från patienten 

gällande på exempelvis hur personal talar om sina patienter. Något som måste has i åtanke 

när rapporten sker hos patienten men som kan vara lätt att glömma annars i en stressig 

vardag. Akutsjuksköterskan ska arbeta enligt ett personcentrerat förhållningssätt och sträva 
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efter bevarande av integritet och värdighet både gällande den person som drabbats av 

ohälsa samt dennes närstående (SENA & SSF, 2017). Information som rapporteras ska 

vara väsentlig, inte exempelvis skvaller vilket diskuterades i artikeln av Grimshaw et al. 

(2016). 

Effektiv kommunikation och rapport 

Johnson och Cowin (2013) beskriver miljö som ett möjligt hinder för god rapport bedside. 

Hög ljudnivå och att bli avbruten av förvirrade patienter var exempel. Aktuell miljö bör tas 

med i beräkningen vid förändring av rutiner då det annars kan påverka både personalens 

arbetsmiljö samt patientsäkerheten negativt. Det kan även finnas exempel där miljön 

kanske är sämre för rapport på en expedition än inne på patientsal. Inom vissa specialiteter 

kan det helt klart innebära en stor utmaning att utföra BSR, exempelvis med många 

förvirrade patienter och behov finns av kompletterande rapport innan eller efter att 

personalen träffar patienten. Även annan forskning tyder på att kaotisk miljö, hög ljudnivå 

och att bli avbruten under sin rapport är faktorer som kan påverka rapportens kvalité (Kear 

et al, 2016). Ofori-Atta et al. (2015) beskriver vikten av ett standardiserat arbetssätt och 

struktur även vid BSR. Standardisering gällande rapport kan anses viktigt men samtidigt 

behövs flexibilitet relaterat till aktuellt patientstatus, miljö samt typ av information. 

Grimshaw et al. (2016) rekommenderar i relation till studiens resultat att BSR genomförs 

men i två delar.  

Det kunde ses som positivt att ha tillgång till skriftlig information som patientblad i 

samband med rapporten inne hos paitenten (Kerr et al., 2014). Informationen kan vara ett 

stöd vid rapporten och det kan vara positivt att kunna stämma av exempelvis mätvärden 

och ordinationer. Vid vissa tillfällen finns önskad information bara tillgänglig på 

exempelvis expeditioner då den nås via dator då pappersdokument allt mer försvinner. 

Elektronisk tillgång hos patienten skulle kunna underlätta för en effektiv och säker 

överrapportering bedside. Holly och Poletick (2013) beskrev att både muntlig och skriftlig 

information kan vara nödvändig vid överrapportering och Chapman et al. (2016) 

poängterar att BSR kan kompletteras med verktyg som SBAR eller IT-stöd för rapport. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver vikten av kunskap hos sjuksköterskan 

gällande e-verktyg. Samtidigt som IKT blir allt viktigare inom vården handlar det gällande 

tillgängliga e-verktyg och -hjälpmedel troligtvis många gånger om en kostnadsfråga.  

Inflöde och aktuell belastning är exempel på faktorer som kan påverka kommunikation 

negativt på en akutmottagning (Richmond et al., 2011). Akutsjukvården präglas ofta av 

korta vårdmöten och stor informationsöverföring och akutsjuksköterskans kompetens 

behövs (SENA & SSF, 2017). Behovet att modifiera BSR och genomföra delar av 

rapporten utanför patientens sal tycks vara något som många studier beskriver. I en ofta 

tidspressad arbetsvardag kan det säkerligen upplevas som ännu ett hinder om 

överrapporteringen upplevs ta längre tid. Tidsaspekt var ett potentiellt hinder som ett flertal 

sjuksköterskor tycktes uppleva gällande BSR i genomgången litteratur. Sand-Jecklin och 

Sherman (2014) visade att sjuksköterskorna upplevde rapporteringsmodellen som 

tidskrävande. Dock stämde inte uppfattningen med för sjuksköterskorna rapporterad 

övertid. En tanke kan vara att tid sparas på annat sätt tack vare BSR om själva rapporten 

faktiskt tar längre tid. Då rapporten sker inne hos patienten kan exempelvis drän, färg på 

urin vid KAD och liknande kontrolleras direkt istället för att behöva fråga eller kontrollera 

efter rapport. Frågan är väl också om det handlar om upplevd tid eller faktisk tidsåtgång. I 

studien utförd av Grimshaw et al. (2016) var det bara två av sjuksköterskorna som uppgav 

att rapporten tog längre tid när den skedde bedside, de uppgav dock att de kunde spara tid 
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gällande annat arbete tack vare rapporten. En annan aspekt på tid är att patienter kan tycka 

att det inte behöver lyssna på samma information gång på gång (Jeffs et al., 2013a) vilket 

borde kunna minimeras genom att stämma av med pågående sjuksköterska hur insatt hen 

är gällande aktuell patient innan rapporten påbörjas. Även patientens tid är dyrbar. 

Integritet och sekretess 

Frågan om sekretess och patienters integritet var ett orosmoment i ett flertal studier 

(Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2013a; Jeffs et al., 2013c; Kerr et al., 2013; Kerr et al., 

2014; Lu et al., 2013) både bland patienter och sjuksköterskor och det kunde vara ett 

hinder för BSR. Generellt tycktes sjuksköterskorna mer bekymrade för detta än patienterna 

vilket resulterade i att rapporten många gånger modifierades och viss del skedde utanför 

patientens rum. Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) gäller för 

personalgrupper inom hälso- och sjukvården i Sverige och sekretessbestämmelserna 

innebär att personalen inte får avslöja uppgifter om en patient för någon annan än för andra 

som är delaktiga i just den patientens vård. Det är något som antagligen kan påverka hur 

sjuksköterskor upplever frågan kring sekretess vid BSR och något som behöver analyseras 

vid införande av en sådan rapporteringsmodell. Vid vårdande på flerbäddsal är det så gott 

som omöjligt att undvika att medpatienter hör, samtidigt sker läkarrond ofta inne på 

patientsal. McMurray et al. (2010) beskrev hur patienterna ej tycktes speciellt bekymrade 

gällande sekretess så länge rapporten gällde hälsorelaterad information. Jeffs et al. (2013a) 

beskrev hur det enligt patienterna gick att komma runt problemet och att sekretessen inte 

hotades om sjuksköterskorna bara använde viss diskretion vid hantering av känsliga och 

privata frågor. Även det är dock något som kräver modifiering av BSR då det antingen kan 

leda till att personal viskar eller samtalar om vissa ämnen utanför patientens rum. Att viska 

kan leda till en känsla av att personalen talar över huvudet på patienten istället för att 

samtala med, vilket inte blir personcentrerat.   

Barnmorskor uttryckte besvär gällande många besökare och sekretessfrågan i samband 

med BSR då de menade att deras patienter ofta hade fler besökare än på en vanlig 

vårdavdelning (Kerr et al., 2014). Det är en aspekt som troligtvis kan se annorlunda ut i 

Sverige då det inom förlossningsvården ofta finns tydliga riktlinjer kring antal besökare per 

patient. Vissa patienter på akutmottagningen menade att sjuksköterskan skulle be samtliga 

anhöriga lämna innan rapport började diskuteras (Kerr et al., 2013). Det kan vara svårt för 

patienten att själv behöva be anhöriga att stiga ut eller att svara att det önskas om frågan 

ställs av personalen med anhöriga närvarande. Kanske vore ett alternativ att istället fråga 

patienten om man önskade att anhöriga kallades in igen för att vara med under rapporten. 

Det är enligt SFS 2009:400 inte säkert att uppgifter får lämnas till anhöriga utan samtycke 

från patienten ska inhämtas. Enligt Whitty et al. (2016) tycktes aspekten att kunna ha 

anhöriga med under rapporten vara av stor vikt för patienterna till skillnad mot för 

sjuksköterskorna. Det är således viktigt att ha i beaktande för sjuksköterskan att möjliggöra 

detta. Enligt ett personcentrerat förhållningssätt ska akutsjuksköterskan se både personen 

som drabbas av ohälsa samt närstående som unika individer (SENA & SSF, 2017).     
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Slutsats 

 

Studiens resultat tyder på att BSR innebär många fördelar för både patienter och 

sjuksköterskor och skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för en mer 

personcentrerad vård inom akutsjukvården. Både patienter och sjuksköterskor tycks även 

kunna identifiera att modellen kan vara positiv ur patientsäkerhetsperspektiv. Dock 

beskrevs hinder gällande exempelvis sekretess, känslig information, arbetsmiljö och 

tidsåtgång och sjuksköterskor tycktes uppleva mer hinder än vad patienter gjorde. 

Resultatet kan tyda på att det är nödvändigt att tillåta en modifiering av 

rapporteringsmodellen beroende på rådande förutsättningar. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

Vetskap om de fördelar kring BSR som både patienter och sjuksköterskor rapporterar 

gällande inkludering i vården samt säkerhetsaspekt kan ha betydelse vid exempelvis 

förbättringsarbete. Det är dock av lika stor vikt inför exempelvis införande av BSR att ha 

upplevda hinder i åtanke. Aktuella förutsättningar gällande exempelvis arbetsmiljö behöver 

tas med i beräkning och både patienters samt sjuksköterskors oro gällande hinder tas på 

allvar. Det finns ett behov för verksamheter att diskutera hur sekretess och känslig 

information ska hanteras, i den diskussionen kan det dock vara av intresse att analysera att 

patienter inte tycks uppleva problemet lika stort som sjuksköterskor. Hur modellen för 

BSR modifieras blir beroende på den aktuella verksamhetens förutsättningar.  
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                            Bilaga 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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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. Avvsikten 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. 
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          Bilaga 2  

Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Bradley, Mott 

2013 

Australia 

 

Adopting a patient-

centered approach: an 

investigation into the 

introduction of 

bedside handover to 

three rural hospitals 

Syftet med studien 

var att studera 

processen och 

resultatet av 

införandet av bedside 

rapport mellan 

sjuksköterskor. 

Mixad metod användes och 

tillvägagångssättet var 

utvärderande, inkluderande 

användning av kvasi-

experimentella och 

etnografiska element. 

Deltagarna i studien bestod 

av 9 patienter och 48 

sjuksköterskor från 3 

akutvårdsavdelningar på den 

australiensiska landsbygden. 

Urvalet bestod av ett 

självval. Etnografiska 

intervjuer användes för att 

undersöka både patienters 

och personalens 

uppfattningar. För 

personalen användes även 

frågor på en 7-gradig skala.  

Patienter N=9  

 

Sjuksköterskor 

N=48  

Resultatet av studien visar att 

både personal och patienter 

uppfattar att patienter blir mer 

delaktiga i sin vård vid 

användning av bedside rapport. 

Övriga viktiga punkter för 

patienterna är att även sociala 

aspekter integreras, att de vet 

vem som är ansvarig för dem 

samt att de inkluderas i 

diskussioner rörande sin vård.  

II 

Mixad 

Metod 

 

CCT & K 

 

 

Bruton, Norton, 

Smyth, Ward, Day 

2016 

England 

 

 

Nurse handover: 

patient and staff 

experiences 

Att förstå syfte, 

inverkan och 

erfarenheter av 

sjuksköterskors 

överrapporteringar 

från ett patient- och 

ett personalperspektiv   

Studien är kvalitativ och 

utförd på två 

akutvårdsavdelningar (en 

medicinsk och en kirurgisk) 

i England. 

Semistrukturerade intervjuer 

utfördes med både personal 

och patienter. 

Bekvämlighetsurval 

användes. Även 

observationer utfördes av 

forskarna gällande 

avdelningarnas rutiner, 

avdelningsronder, 

överrapporteringar på 

kontor/stastion samt 

N=23 

(varav 8 

patienter, 10 

sjuksköterskor, 

1 

sjuksköterske-

student, 1 

läkare samt 3 

vårdbiträden) 

Patienter önskar regelbunden 

information om sitt tillstånd, 

vissa patienter fick detta i 

samband med 

sjuksköterskerapporten. 

Observationerna visade på stora 

variationer gällande 

överrapportering samt vad som 

ansågs vara syftet. Många 

sjuksköterskor var kritiska till 

rapport på ett kontor men vissa 

fördelar identifierades dock, till 

exempel ett tillfälle att få 

uttrycka känslor och åsikter. 

Gällande bedside rapport var 

personalens åsikter spridda 

II 

K  



                       

 

 

överrapporteringar bedside. 

Anteckningarna från 

observationerna användes 

som del i senare analys. 23 

intervjuer genomfördes, 

inkluderande både patienter 

och blandad 

sjukvårdspersonal. De 

inspelade intevjuerna 

transkriberades och kodades 

med hjälp av pragmatisk 

tematisk analys.   

gällande vilken roll 

rapporteringen hade samt 

patienternas involvering. 

Patienter såg bedside rapport 

som ett tillfälle att få 

information, rätta till felaktig 

information samt att lämna 

ytterligare information.  

Ford, Heyman 

2016 

USA 

 

 

Patients’ Perception 

of Bedside Handoff: 

Further Evidence to 

Support a Culture of 

Always 

Syftet med den här 

studien var att a) 

Validera tidigare 

resultat gällande 

samband mellan 

frekvens av 

överrapportering 

bedside och patienters 

tillfredställelse, 

förståelse av och 

deltagande i sin vård 

samt känsla av 

säkerhet; b) utvärdera 

hur effektivitet 

gällande strategier vid 

implementering av 

överraportering 

bedside; c) se vilken 

effekt 

överrapportering 

bedside hade gällande 

patienters tillit till 

sina sjuksköterskor.  

Undersökningen 

genomfördes på 5 medicin-

kirurgavdelningar och 

urvalet från varje avdelning 

var proportionerligt mot 

avdelningens storlek. 

Bekvämlighetsurval 

tillämpades bland de 

patienter som uppfyllde 

inklusionskriterierna. 

Undersökningen skedde på 

dag 2. Datainsamlingen 

pågick i 7 månader. På 

formuläret fick deltagarna 

fylla i hur väl ett påstående 

stämde på en skala med 4 

punkter. Deskriptiv statistik 

användes för att 

sammanfatta.  

N=103 Resultatet från studien stärker 

tidigare resultat gällande 

signifikant samband mellan 

patienters nöjdhet, förståelse, 

säkerhet samt deltagande i 

vården och att alltid få 

överrapportering gjord bedside.  

II 

P 

Grimshaw, Hatch, 

Willard, Abraham 

2016 

USA 

 

 

A Qualitative Study 

of the Cahnge-of-

Shift Report at the 

Patients’ Bedside 

Syftet med studien 

var att undersöka 

akutsjuksköterskors 

uppfattning av 

överrapportering 

bedside  

Det är en kvalitativ studie 

där enskilda fördjupade 

intervjuer genomförts med 7 

akutsjuksköterskor gällande 

uppfattning om 

överrapporteringar bedside. 

N=7 Visst motstånd fanns i början vid 

implementering av arbetssättet. 

Dock ansåg sjuksköterskorna att 

överrapportering bedside ökade 

både patienter och anhörigas 

nöjdhet med vården, 

II 

K 



                       

 

 

Intervjuerna spelades in och 

i samband med intervjuerna 

fördes även anteckningar. 

Efter varje genomförd 

intervju analyserades data 

till centrala teman och 

analysen resulterade i 5 

generella grupper.  

omvårdnadens kvalitet samt 

patientsäkerhet. Deltagarna hade 

åsikter kring tidsåtgång och 

antydde att det tog/ kunde ta 

längre tid samtidigt som man 

ansåg att bedside rapport ökade 

patientens delaktighet samt 

kontinuiteten i vården.    

Jeffs, Acott, Simpson, 

Campbell, Irwin, Lo, 

Beswick, Cardoso 

2013 

Kanada 

The Value of Bedside 

Shift Reporting: 

Enhancing Nurse 

Surveillance, 

Accountability, and 

Patient Safety 

Syftet med studien 

var att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

upplevelse av 

införandet av 

överrapportering 

bedside.  

Det är en kvalitativ studie, 

genomförd på ett 

akutsjukhus. Urvalet skedde 

strategiskt då de 

sjuksköterskor som kunde 

inkluderas var de som 

arbetade på någon av de 

avdelningar som infört 

bedside rapport. Införandet 

av bedside rapport var del av 

ett pilotprojekt. Intervjuer 

genomfördes för 

datainsamling och en 

intervjuguide följdes. Analys 

av materialet skedde med 

direkt innehåållsanalys.  

N = 43 2 huvudsakliga teman 

framträdde: förtydligande av 

information och uppfångande av 

felaktighet samt visualisering av 

patienter och prioritering av 

vården. Sjuksköterskorna såg 

bedside rapport som ett sätt att 

öka patientsäkerhet samt ge en 

mer strukturerad 

överrapportering.  

I 

K 

Jeffs, Beswick, Acott, 

Simpson, Cardoso, 

Campbell, Irwin 

2013 

Kanada 

 

 

Patients´Views on 

Bedside Nursing 

Handover 

Syftet var att utforska 

patienters erfarenheter 

och uppfattning 

relaterat till bedside 

rapportering 

En kvalitativ studie med 45 

intervjuer genomfördes. 

Urvalet gjordes baserat på 

att patienterna skulle vara 

inneliggande på en av de 

avdelningar som hade infört 

bedside rapport. Intervjuerna 

baserades på en guide med 4 

frågor. De fortgick till dess 

att datamättnad uppnåtts. 

Direkt innehållsanalys 

användes för att bearbeta 

materialet från intervjuerna 

som spelats in och sedan 

transkriberats. 

N=45 Analysen resulterade i tre 

nyckelteman; Ceating a space for 

personal connection, ”bumping 

up to speed” och varying 

preferences. Resultaten visar på 

främst fördelar med bedside 

rapport och hur den här typen av 

rapport är engagerande, personlig 

samt informativ för patienterna. 

Studien visar även på den stora 

variation som finns hos 

patienterna gällande nivå av 

engagemang och vilken 

information de önskar diskutera 

vid rapporten.  

I 

K 

Jeffs, Cardoso, 

Beswick, Acott, 

Enablers and Barriers 

to Implementing 

Syftet var att 

undersöka 

En kvalitativ design med 

semistrukturerade intervjuer 

N= 43 Analysen resulterade i tre teman; 

att få stöd i förändringen och 

I 

K 



                       

 

 

Simpson, Campbell, 

Lo, Ferris 

2013 

Kanada 

 

 

Bedside Reporting: 

Insights from Nurses 

sjuksköterskors 

uppfattning gällande 

nyligen införd modell 

av bedside 

rapportering på ett 

akutsjukhus.  

användes. Totalt utfördes 43 

intervjuer på fyra olika 

avdelningar. En 

ändamålsenlig urvalsstrategi 

användes för att kunna hitta 

deltagare från just de enheter 

där bedside rapport 

implementerats. Data 

analyserades med direkt 

innehållsanalys. 

välkomna bedside rapport, 

bibehålla sektretess och 

respektera patienters preferenser, 

förvänta sig utmaningar gällande 

bedside rapprt.  

Johnson, Cowin 

2013 

Australien 

 

Nurses discuss 

bedside handover and 

using written 

handover sheets. 

Syftet med den här 

studien var att 

unndersöka 

sjuksköterskors 

perspektiv på 

introducering av 

bedside rapport och 

användandet av 

skriftliga rapportblad.   

En kvalitativ metod 

användes. Totalt 30 

sjuksköterskor deltog i 6 

fokusgrupper. Tematisk 

analys genomfördes av 

materialet där flera 

huvudteman identifierades 

N=30 Teman som identifierades var 

exempelvis: styrkor och 

svagheter med överrapportering 

bedside, patienters delaktighet i 

överrapporteringen, bra 

kommunikation handlar om bra 

kommunikatörer och tre källor 

till patientinformation. Olika 

faktorer som spelade in gällande 

var/hur sjuksköterskorna ansåg 

att överrapportering skulle ske 

var exempelvis kognitivt status 

hos patienten och vilket skift det 

rörde sig om 

II 

K 

Kerr, Lu, McKinlay 

2013 

Australien 

Towards patient-

centred care: 

Perspectives of nurses 

and midwives 

regarding shift-to-

shift bedside 

handover 

Syftet med studien 

var att utforska 

sjuksköterskors och 

barnmorskors 

perspektiv gällande 

införande av 

överrapportering 

bedside vid skiftbyte 

Det är en deskriptiv 

kvalitativ studie. 

Datainsamlingen skedde 

med semistrukturerade 

intervjuer ett år efter 

införandet. Insamlade data 

analyserades med tematisk 

innehållsanalys. Urvalet var 

strategiskt och inkluderade 

20 sjuksköterskor och 10 

barnmorskor.    

N=30 Två huvudsakliga teman 

framkom vid analys av 

materialet. 1. Förbättrad 

individuell patientvård och 

dokumentation samt förbättrat 

partnerskap. 2. Skyddande av det 

som är konfidentiellt samt 

integritet.  

I 

K 

Kerr, McdyKay, 

Klim, Kelly, McCann 

2013 

Australien 

 

 

Attitudes of 

emergency 

department patients 

about handover at the 

bedside 

Syftet var att 

undersöka patienters 

perspektiv på bedside 

rapportering mellan 

sjuksköterskor på en 

akutmottagning.  

Detta är en kvalitativ 

deskriptiv studie där 30 

patienter intervjuades inom 

en timme efter en bedside 

rapport och urvalet var 

strategiskt. Individuella 

N=30 Två dominanta teman samt 

relaterade subkategorier 

identifierades vid dataanalysen. 

Det handlade främst om att 

deltagande i bedside rapport 

förstärker individuell vård samt 

I 

K 



                       

 

 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes och data 

analyserades med tematisk 

innehållsanalys. Intervjuerna 

genomfördes ca 2 månader 

efter att bedside rapport 

introducerats på 

akutmottagningen. Fokus låg 

på vinster och begränsningar 

sjuksköterskors bedside 

rapport, ur patientperspektiv.   

om att behålla sekretess och 

integritet vid rapporten. Över lag 

hade patienterna en positiv 

inställning till bedside rapport 

där viktiga punkter var möjlighet 

att delge och förtydliga 

information.  

Lu, Kerr, McKinlay 

2013 

Australien 

 

 

Bedside nursing 

handover: 

Patients´opinions 

Studien syftade till att 

försöka förstå 

patienters uppfattning 

gällande bedside 

rapport 

Det är en deskriptiv 

kvalitativ studie, genomförd 

med hjälp av 

patientintervjuer där 

forskarna vill skapa 

förståelse gällande 

upplevelsen av ett visst 

fenomen. Studien utfördes 

på tre olika avdelningar; 

akutmedicinsk, akutkirurgisk 

och förlossningsavdelning. 

Urvalet var strategiskt och 

bestod av 30 patienter som 

var inlagda på en av de tre 

avdelningar där bedside 

rapport varit implementerat i 

minst 12 månader. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade och 

djupgående. Intervjuerna 

transkriberades och en nära 

textanalys (läsning rad för 

rad) utfördes.  

N=30 4 nyckelteman uppstod vid 

analysen av intervjumaterialet; ‘a 

more effective and personalised 

approach`,’ being empowered 

and contributing to error 

minimization`, ‘privacy, 

confidentiality and sensitive 

topics` och ‘training need and 

avoidance of using technical 

jargong`. Bedside rapport 

välkomandes av patienterna men 

utbildning och träning är av vikt 

för vårdpersonalen så att det kan 

ske professionellt.  

I 

K 

Maxson, Derby, 

Wrobleski, Foss 

2012 

USA 

 

Bedside Nurse-to-

Nurse Handoff 

Promotes Patient 

Safety 

 

 

 

Att avgöra ifall 

bedside rapport 

mellan sjuksköterskor 

ökade patienters 

nöjdhet med 

vårdplanen samt 

ökade dennes 

Datainsamlingen skedde 

med enkäter från både 

patienter och sjuksköterskor. 

Samtliga sjuksköterskor på 

avdelningen bjöds in att 

delta via sin jobbmejl.  

Patienter tillfrågades om 

Patienter  

N=60 (60) 

 

Sjuksköterskor 

N=18 (15) 

Majoritet av sjuksköterskorna 

var missnöjda med tidigare 

överrapporteringar, statistiskt 

sågs förbättring av detta efter att 

bedside rapport införts. Även 

gällande patienternas nöjdhet 

angående delaktighet i sin 

II  

CCT 



                       

 

 

 uppfattning om 

teamwork. Syftet var 

även att fastställa om 

den typen av rapport 

ökade personalens 

tillfredställelse 

gällande 

kommunikation och 

ansvar. 

deltagande under 

sjukhusvistelsen, 

bekvämlighetsurval. Alla 

som erbjöds deltagande 

tackade ja. Patienter ficks 

svara på en enkät innan 

bedside rapport infördes och 

1 månad senare fick en 

annan grupp patienter svara 

på samma enkät. 

Sjuksköterskorna fick svara 

på en enkät före och en efter 

införandet av rutinen. Via 

frågeformulär mättes 

förändringar i svaren.  

vårdplan sågs statistisk 

förbättring.  

McMurray, Chaboyer, 

Wallis, Johnson, 

Gehrke 

2010 

Australien 

 

 

Patients´perspective 

of bedside nursing 

handover 

Studien undersökte 

patienters perspektiv 

gällande deltagande i 

sjuksköterskors 

överrapportering 

bedside 

Det är en deskriptiv 

fallstudie utförd genom 

semistrukturerade intervjuer 

med 10 patienter som erfarit 

bedside rapport under sin 

sjukhusvistelse. Deltagarna 

valdes ut med 

bekvämlighetsurval. Data 

från intervjuerna 

analyserades med tematisk 

innehållsanalys.  

N=10 4 teman uppstod och analysen 

visar på att bedside rapport är 

positivt för ett partnerskap i 

vårdrelationen. Patienterna 

upplevde sig behandlade på ett 

respektfullt och förtroendefullt 

sätt. De såg situationen som att 

tillfälle till interaktion. Vissa 

patienter var dock mer passiva i 

sin roll. Patienterna såg överlag 

bedside rapport som ett verktyg 

för att säkerställa korrekt 

kommunikation.  

II 

K 

Sand-Jecklin, 

Sherman 

2014 

USA 

 

 

A quantitative 

assessment of patient 

and nurse outcomes 

of bedside nursing 

report implementation 

Syftet var att 

kvantifiera 

kvantitativa resultat 

av en förändrig till 

bedside rapportering 

Det är en kvasiexperimentell 

studie med pre- och post-

implementeringsdesign. Sju 

avdelningar på ett stort 

universitetssjukhus införde 

en blandning av inspelad och 

bedside rapport för 

sjuksköterskor. Utgångsdata 

samlades in från patienter 

via en anonym enkät. 

Urvalet skedde med 

bekvämlighetsurval. 

Information om 

Patienter 

N=233 (154) 

 

Sjuksköterskor 

N=148 (54) 

För sjuksköterskor uppfattning 

sågs en signifikant förbättring 

gällande patientsäkerhet, 

engagemang i vården. Resultatet 

tyder dock på att 

sjuksköterskorna uppfattade att 

rapporterna tar för lång tid efter 

införandet. Ingen signifikant 

ökning av övertid kunde dock 

ses. I fyra punkter gällande 

patienternas enkät sågs 

signifikanta förbättringar efter 

det att bedside rapport införts. 

I 

CCT 

 



                       

 

 

sjuksköterskors 

uppfattningar samlades in 

via en on-line enkät. 

Samtliga sjuksköterskor som 

arbetade på avdelningarna 

inbjöds att delta. 

Utgångsdata samlades också 

in gällande fall, övertid och 

medicineringsfel. 

Uppföljande datainsamling 

skedde från patienter och 

sjuksköterskor 3 och 13 

månader efter införandet av 

den nya rutinen.  

 

Även en väsentlig minskning av 

fall under tiden rapportering 

pågick kunde påvisas. y 

Street, Eustace, 

Livingstone, Craike, 

Kent, Patterson 

2010 

Australien 

Communication at the 

bedside to enhance 

patient care: A survey 

of nurses’ experience 

and perspective of 

handover 

Studiens syfte var att 

identifiera styrkor och 

begränsningar med 

nuvarande modell av 

överrapportering samt 

införande av en ny 

process med 

överrapportering 

bedside 

En tvärsnittsundersökning 

besvarades av 259 

sjuksköterskor på dag 1 vis 

skiftbytet och som sedan 

följdes upp efter 

implementering av 

överrapportering bedside där 

involvering av patienten, 

användande av SBAR, 

aktiva patientkontroller och 

kontroll av dokumentation 

granskades.  

N=259 Vid granskning av resultatet från 

uppföljningen då standardiserad 

överrapportering bedside införts 

sågs signifikant förbättring 

gällande patienters involvering, 

användande av SBAR samt 

aktiva patientkontroller och 

kontroll av dokumentation. 

Resultatet tyder på att 

standardiserade protokoll och 

verktyg för överrapportering 

bedside, förbättrar kontinuiteten i 

patientvården.   

II 

P 

Whitty, Spinks, 

Bucknall, Tobiano, 

Chaboyer 

2016 

Australien 

Patient and nurse 

preferences for 

implementation of 

bedside handover: Do 

they agree? Findings 

from a discrete choice 

experiment 

Syftet med studien 

var att beskriva och 

jämföra patienters och 

sjuksköterskors 

preferenser gällande 

införandet av 

överrapportering 

bedside 

Discrete choice experiment 

(DCE), en undersökning ofta 

använd för att mäta 

preferenser kring 

tillhandahållande av 

sjukvård användes, där 

deltagarna får göra en rad 

val mellan hypotetiska 

scenarier. I det här fallet 

handlade det om 

överrapportering bedside. 

Enkätens attribut var 

framtagna genom 

Patienter 

N=401 

 

Sjuksköterskor 

N=200 

Studien kvantifierar och jämför 

preferenser hos patienter på en 

medicinavdelning och 

sjuksköterskor gällande 

karakteristika vid 

överrapportering bedside. Både 

patienter och sjuksköterskor 

föredrog överrapportering 

bedside och patientens 

deltagande var viktigt för båda 

parter. Skillnad kunde ses bland 

annat gällande preferenser kring 

anhörigas deltagande samt hur 

I 

P 



                       

 

 

semistrukturerade intervjuer 

med 20 medicinpatienter och 

20 sjuksköterskor. Totalt 

401 patienter och 200 

sjuksköterskor deltog. Data 

analyserades statistiskt. 

känslig information skulle 

överlämnas.   

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   

  

 

 

 

 

 


