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SAMMANFATTNING 
Patientlagen säger att vårdgivaren är skyldig att skapa möjligheter till delaktighet i patientens 
egen vård och behandling. Genom att bjuda in patienten till delaktighet i vården utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt kan vårdgivaren arbeta enligt patientlagen. Det finns idag 
flera olika alternativ för överrapporteringar vid skiftbyten. Bedside överrapportering är en 
metod vid skiftbyten, och överrapporteringen sker invid patientens sjukvårdssäng och i 
samspel med patienten. 
 
Syftet var att belysa patientens och sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av bedside 
överrapportering vid skiftbyten inom hälso- och sjukvården. Vidare var syftet att belysa 
bedside överrapportering som en del av personcentrerad vård. 

Litteraturöversikt användes som metod för att besvara syftet och 17 vetenskapliga artiklar har 
inkluderats. Artiklarna söktes i databaserna PubMed och Cinahl. Samtliga artiklar 
kvalitetsgranskades, analyserades och sammanställdes för att kunna svara på syftet. 
 
Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade fyra huvudteman: personcentrering, 
kommunikation, delaktighet och säkrare vård. Patient och sjuksköterska upplevde att 
patienten hade möjlighet till delaktighet i sin vård genom bedside överrapportering. 
Möjligheter till personcentrerad vård kunde ses genom att patienten upplevde att de var en del 
av omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskorna hade möjlighet att tillsammans med patienten 
planera för omvårdnaden kommande arbetspass. Vidare visar resultatet på att patienterna 
upplevde att vara välinformerad gav en känsla av att ha kontroll över vad som sagts och 
planerats samt att sjuksköterskorna upplevde att deras dokumentation förbättrades. Bedside 
som överrapporteringsmetod var ett bra tillfälle för information. Sjuksköterskan och patienten 
upplevde säkrare vård genom bedside överrapporteringen då de tillsammans kunde genomföra 
kontroller över vilken aktuell medicinering patienten hade och genom detta ökade kvalitén på 
vården. 
 
Slutsatsen till föreliggande litteraturöversikt är att bedside överrapportering möjliggör 
personcentrerad vård genom delaktighet, kommunikation och ger en säkrare vård. 
 
 
Nyckelord: bedside, överrapportering, delaktighet, personcentrering, patientsäkerhet, 
kommunikation.
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BAKGRUND 
 

Enligt patientlagen (SFS, 2014:821) är vårdgivare skyldiga att bjuda in och möjliggöra  
patienters delaktighet i sin vård. Vid skiftbyten på t.ex. sjukvårdsinrättningar finns en ökad 
risk att information inte förs vidare till nästa vårdare oavsett om det är nästkommande 
arbetsskift eller en annan vårdgivare. Som sjuksköterska är det viktigt att kommunicera 
patientuppgifter och kliniska observationer på korrekt sätt. Felskrivningar, utebliven eller 
ofullständig dokumentation kan resultera i vårdskada. Skriftlig information om diagnos, 
planering, provresultat och medicinering till patienter och vårdgivare kan säkerställa 
informationsöverföringen (Sharp, 2012). 
 
Sedan den 1 januari 2011 gäller inom hälso- och sjukvården i Sverige 
patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659). I lagen tydliggörs vårdgivares ansvar för att 
patientsäkerhetsarbetet bedrivs systematiskt och leder till förbättringar. För att främja 
patientsäkerhet är patienternas delaktighet i sin egen vård och behandling och det finns ett 
uttalat krav att vårdgivaren skall bereda patienter och närstående möjlighet att delta i 
patientsäkerhetsarbetet. Patientsäkerhetslagen beskriver även att en delaktig patient lättare 
kan medverka till att mål för vård, behandling och patientsäkerhet kan uppnås. Patientens 
kunskap om sig själv tillsammans med sjuksköterskans kunskap och evidensbaserade 
arbetssätt ger goda möjligheter för god och säker vård. Sjuksköterskan behöver ge 
individanpassad information till patienterna men även ha en förmåga att utifrån patientens 
förutsättningar göra denne delaktig och informerad kring beslut i dennes vård och 
omvårdnad (SFS, 2010:659). 
 

Personcentrerad vård och delaktighet 
Delaktighet är synonymt med ordet medverkan och medbestämmande samt att ta del av 
något eller vara inblandad i (Svenska akademiens ordlista över svenska språket, 1998). 
Autonomi betyder självständighet och självbestämmande men också frihet från 
auktoriteter. Detta begrepp kan förknippas med delaktighet och medverkan. Anledningen 
till att begreppet delaktighet används i vårdsammanhang beror på autonomiprincipen om 
frihet från auktoriteter är komplicerat. Samspel mellan sjuksköterska och patient utgör en 
grundsten i vården och patientens delaktighet anses vara integrerad i dagens sjukvård 
genom att se patienten som en del i teamet. Det vill säga att sjuksköterskan ser patienten 
som en resurs (Edberg et al., 2013). För att skapa möjligheter till sann delaktighet inom 
vården måste hälso- och sjukvårds personal  kunna  känna till varje persons unika 
kunskapsbehov samt att respektera individens beskrivning av hans eller hennes situation 
och inte endast bjuda in till delaktighet (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2006). Inom hälso- och 
sjukvården pågår ett paradigmskifte genom att förflytta beslut och delaktighet mer mot 
patienten att utgå ifrån dennes behov gentemot tidigare där hälso- och sjukvårdspersonal 
har utgått ifrån en patientgrupps bästa istället för vad som är bäst för den enskilde 
individen. Det vill säga att arbeta mer mot personcentrerad vård (Sandman, Granger, 
Ekman & Munthe, 2012). 
 
En personcentrerad vård innebär att ge en person så goda förutsättningar att göra egna val i 
relation till sin hälsa. Det innebär att låta personen göra det val som önskas i samråd med 
vårdpersonal, utan att personalen lägger egna värderingar i personens beslut. Det ger även 
möjlighet till individens övervägda val att komma i centrum för beslut om vidare vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
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Möjligheter till ett personcentrerat förhållningssättet ses idag som likställt med god vård 
inom övrig hälso- och sjukvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  
 
Personcentrerad vård har sina rötter i ett holistiskt synsätt inom hälso- och sjukvården och 
är en förändring från traditionell sjukdomsorienterad vårdmodell. Personcentrerad vård kan 
ses ur flera perspektiv, ett politiskt perspektiv då personcentrerad vård hjälper till att skapa 
ett sjukvårdsystem med kvalitet, ett ekonomiskt perspektiv där patienten klassas som en 
vårdkonsument med egna önskemål men även ett kliniskt praktiskt perspektiv samt ur ett 
patientperspektiv. Utvärdering av personcentrerad vård genomförs vanligen med 
frågeformulär där patientens upplevelser kring nöjdhet av personcentreradvård presenteras 
(Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). 
 
Personcentrering inom vården innebär att se varje patient som en person med en berättelse 
och att initiera partnerskap. Personcentrerad vård startar med att patienten/personen delger 
sin berättelse till vårdaren. Patientberättelsen sätter dennes situation i centrum. Efter 
patientberättelsen så formuleras ett partnerskap mellan patient och personal genom en 
signerad överenskommelse där det som är viktigt för personen ska noteras. Detta kan ses 
som ett ömsesidigt delande och beroende av varandra. Båda parter är lika viktiga i 
partnerskapet. Rekommendationen är att vid det första mötet mellan patient och 
sjuksköterskan bör ges patienten utrymme att berätta om sina besvär och hur de upplever 
sin situation. Säkerställandet av att den gemensamt framkomna planen dokumenteras och 
innebär att vården är planerad och dokumenterad och på så sätt tillgänglig för teamet och 
befäster överenskommelsen. Personcentrerad vård handlar om att lära känna personen 
bakom sjukdomen. Det vill säga, det finns en människa bakom varje diagnos och hur 
vårdgivare kan använda de resurser som varje människa har oavsett sjukdom. Genom att 
sjuksköterskan lär känna personen kan vården planeras tillsammans efter de behov som 
kan uppstå längre fram under vårdtiden (Ekman et al., 2011).  
 
Vårdpersonalen kan genom samtal ta del av information kring patienten om dennes besvär, 
symtom, önskningar, vanor och hur patienten ser på sin egen vård och behandling ökar 
möjligheterna att ge en personcentrerad vård (SFS, 2014:821). Genom att använda ett 
digitalt stöd i form av datorer så skulle personalen kunna ta del av patientens önskningar 
och patienten kan ta del av information kring sin vård (Dykes, et al., 2014). 
 
I Göteborg finns Europas enda forskningscenter för personcentrerad vård (GPCC). Vid 
forskningscentret bedrivs patientnära forskning kring vad personcentrerad vård är och hur 
det kan utövas i praktiken. Forskningscentret har funnits sedan 2010 och finansieras av 
regeringen och delvis Göteborgs universitet. Forskningscentret har ett tvärprofessionellt 
angreppsätt. Huvuduppgiften för centrumet är att bedriva patientnära forskning om 
personcentrerad vård och bland annat om hur den kan utvecklas och implementeras 
(Agerberg, 2014). Personcentrerat arbetssätt har funnits i fokus en längre tid. En 
framgångsrik implementering av personcentrerad vård som koncept kan ske genom att 
sjuksköterskor i ledande roll säkerställer att vården organiseras så att personcentrerad vård 
genom engagemang hos vårdpersonal kan uppnås (Pelletier & Stichler, 2014). 
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Egenvård 
Omvårdnadsteoretikern Orem beskriver att var människa har en vilja inneboende att klara 
av att sköta sin egenvård. Egenvården beskriver de aktiviteter som personen klarar av för 
att upprätthålla sin egen hälsa. När patienten inte klar av sin egenvård får sjuksköterskan 
gå in ersätta patientens egenvård. Orem menar att vårdaren kan assistera patienten på fem 
olika sätt i vården. Genom att utföra eller genom att stödja, undervisa, vägleda och genom 
att tillhandahålla en utvecklande miljö kan patienten bjudas in till delaktighet mer eller 
mindre beroende på omvårdnadsbehov och situation. Teorin innefattar ett fokus emot 
egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadsystem (Rooke, 2000). 
 
Kapaciteten av egenvård består av den förmåga som personen har för att upprätthålla hälsa. 
När egenvårdbristen överstiger egenvårdskapaciteten är personen i behov av omvårdnad.  
Orem har delat in egenvårdsåtgärderna i tre system: Ett helt kompenserande system, ett 
delvis kompenserande system och ett stödjande och undervisande system. Det helt 
kompenserade systemet innebär att vårdaren har kontroll över alla beslut och patienten har 
ingen aktiv del alls kring omvårdnaden. Det kan ske när en patient är medvetslös. Det 
delvis kompenserade systemet innebär enligt Orem att beslut i omvårdnaden delas av 
individen och vårdaren, individen är delvis aktiv. Det stödjande och undervisande systemet 
där patienten kan vara delaktig i sin omvårdnad och därmed medverka innebär att vårdaren 
bidrar med stöd och vägledning  då ligger besluten hos individen och vårdaren har 
identifierat egenvårdskapaciteten vid de omvårdnads tillfällen personen behöver 
omvårdnad. Orem beskriver således ett omvårdnadsystem vid olika situationer då en 
person har behov av hjälp (Rooke, 2000).  
 
Genom att involvera Orems egenvårdsteori i omvårdnaden krävs att sjuksköterskan 
behöver kunna se patienterna ur ett holistiskt perspektiv och kunna erbjuda alla nivåer i 
Orems omvårdnadsteori utifrån patientens behov (Martinez, 2005). Även genom att 
sjuksköterskan skapar individuella planer utifrån patienters olika egenvårdsbehov med 
hjälp av Orems egenvårds kategoriseringar kan patienter följa sin vårdplan (Altay & 
Cavusoglo, 2013). 

Kommunikation och säker vård 
En viktig del i patientsäkerhet är kommunikationen mellan patienten och vårdpersonal. 
Kommunikation kan ske både verbalt och ickeverbalt men även skriftligt. Verbal 
kommunikation kan även inkludera slang och uttryck som kan ha dubbla betydelser t.ex  
att vara vaken kan betyda även att vara uppmärksam. Icke verbal kommunikation är när 
kroppsspråk används t.ex. att höga ögonbrynen utan att tala samt att använda armar för att 
förmedla budskap (Philpin, 2006).  

Det finns ett antal identifierade risker för patientsäkerheten vid bristande kommunikation 
och forskning har visat att nästan två tredjedelar av rapporterade tillbud har handlat om 
brister i kommunikation (Haig, Sutton & Whittington, 2006). Otydligheter i yrkesroller, 
vem utför vilken syssla samt otydliga rutiner, brister i kommunikationsteknik mellan 
enheter, ineffektiva informationsvägar så kallad flygande information som är att 
information ges till sjuksköterska som är upptagen med annan arbetsuppgift som kräver 
uppmärksamhet (Lind & Sahlkvist, 2012).  
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Koncentrationen hos sjuksköterskan störs genom ett avbrott i arbetet är ytterligare en risk 
som kan påverka patientsäkerheten på grund av störningar i kommunikationen då 
sjuksköterskan måste avbryta det hon utför för stunden (Popovich, 2011). För patienten 
kan det få konsekvenser som utebliven behandling, kroppsskada,  felaktig medicinering, 
bristande information om sjuksköterskor inte kommunicerar med varandra på ett 
patientsäkert sätt (Sharp, 2012). 

Om patienten är informerad och insatt i vad som ska hända ges möjlighet till att denne är 
observant på sådant som kan påverka säkerheten tex att kunna fråga om medicinering eller 
aktuell planering (SFS, 2014:821). En standardiserad metod har visat sig ge möjligheter att 
minska på otydligheter i kommunikationen vid skiftbyte. Metoden bygger på att samtlig 
personal använder samma frågor i en mall vid informationsöverföring mellan enheter, skift 
och olika verksamheter. Därmed kan risken för vårdskador minskas (Novak & Fairchild, 
2012).  

Tystnadsplikt, även kallad sekretess gäller för sjuksköterskor som arbetar inom hälso- och 
sjukvården enligt Offentlighet och sekretesslagen. Sekretessen innebär att 
sjukvårdspersonal inte får berätta något om en patient för någon annan än den som deltar i 
just denna patients vård. Sjukvårdspersonal får inte diskutera en patients uppgifter med en 
kollega som inte deltar i patientens vård eller behandling. Sekretessen gäller uppgifter om 
vem som är patient, vilken sjukdom och behandling som är aktuell. Vilka adressuppgifter, 
familjeförhållanden och andra sociala förhållanden patienten har innefattas också av 
sekretess. Det betyder att inga upplysningar får ges ut eller inte heller tala om att  en 
patient är inlagd på en avdelning om patienten inte medgivit detta. Medgivande skall 
dokumenteras i patientens journal väl synligt. Samtycke till att information får lämnas ut 
inhämtas av den som ansvarar för vården. Sekretessen gäller även sådant som patienterna 
eller deras närstående själva har berättat för vårdpersonalen (SFS, 2009:400). 

Det finns litteratur som beskriver oro bland sjuksköterskor för att kunna bevara 
konfidentialiteten vid överrapporteringar mellan skift som sker vid patientens sida för att 
inte bryta mot tystnadsplikten (Anderson, Malone, Shahanan & Manning, 2014).  

Överrapportering inom hälso- och sjukvården 

Vid överrapporteringstillfället, när information passerar från en vårdgivare till en annan är 
identifierat som en kritisk komponent inom hälso- och sjukvården genom att information 
kan utelämnas eller misstolkas (The Australian Medical Association, 2006). I 
överrapporteringar mellan skift finns risk att information kring patientens vård och 
omvårdnad inte överförs på grund av glömska eller på annat sätt t.ex. störningar i form av 
att rapporterande personal blir avbruten (Lind & Sahlkvist, 2012). Delgivande av 
information mellan arbetspass på ett patientsäkert sätt kan ske både skriftligt det vill säga i 
journaltext, muntligt genom personliga möten eller standardiserat genom en färdig mall 
som kan vara både skriftlig och muntlig (Sharp, 2012). Det finns en tradition att 
information om patientens vård överrapporteras utan patientens delaktighet och 
överrapporteringar vid skiftbyten skett utanför patientens rum i andra lokaler t.ex. 
konferensrum eller sjuksköterskeexpeditioner. Överrapporteringen är ofta ostrukturerade, 
repetitiva och utan direkt innehåll utförda av enskilda sjuksköterskor (Caruso, 2007; Laws 
& Amato, 2010).  
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Sjuksköterskor prioriterar ofta biomedicinska frågor vid överrapporteringen istället för de 
specifika omvårdnadsfrågor och krav som finns (Kerr, Lu, McKinley & Fuller, 2011). 
Informationen vid överrapporteringar skall vara fullständig, ändamålsenlig och leda till 
patientsäkra aktiviteter (Lind & Sahlkvist, 2012). Enligt Joint Commission (JC) ett 
kvalitetsinstitut i Amerika är det preliminära syftet med överrapportering att förse adekvat 
information om patientens aktuella status, vård, behandling och förväntade förändringar. 
Sjuksköterskors överrapportering är en primär metod för att överföra 
omvårdnadsinformation, viktig patientinformation samt att behålla kontinuitet av vården 
(McKenna & Walsh, 1997).  
 
Det finns idag flera olika alternativ för överrapporteringar mellan skift och vårdenheter för 
sjuksköterskor t.ex. skriftlig/läs rapportering det vill säga att aktuell information skrivs i 
patientens journal av avgående sjuksköterska och sedan läses av nästkommande 
sjuksköterska. Muntlig rapportering kan även ske mellan två sjuksköterskor eller i grupp 
där en person berättar för övriga som noterar vad den läsande sjuksköterska säger.  
Telefon rapportering sker på samma sätt som vid muntlig rapport.  
Här används egna anteckningar där lyssnaren noterar vad rapportören har att delge 
(Caruso, 2007).  
 
Det finns rapporterat att sjuksköterskor har olika förväntningar på överrapporteringen 
beroende på om de är avgående eller pågående vid skiftet. Beroende på vilken inriktning 
avdelningen som patienten ligger på tenderar ämnena vid överrapporteringen vara 
förutsägbara på grund av påverkan av aktuell vårdmiljö (Mayor, Bangerter & Aribot, 
2011). 
  
Sjuksköterskor som startar sitt skift uppskattade en fokuserad, beskrivande rapport medan 
sjuksköterskor som ska avsluta sitt skift föredrog en koncis rapport med minimala avbrott 
och få frågor från pågående sjuksköterska. rapporterade Enligt Caroll, Williams & 
Gallivan (2012) tenderar pågående sjuksköterska att mer frekvent avbryta den 
sjuksköterska som utför rapporteringen. Överrapportering sker traditionellt vanligtvis i 
avsett rum eller på sjuksköterskeexpedition. Den bästa överrapporteringen sker utan 
avbrott och är patientfokuserad (Caruso, 2007). Vid skriftlig överrapportering finns ett 
flertal negativa faktorer bland annat att det inte finns någon möjlighet till klargörande av 
frågor, skriven information blir opersonlig och små detaljer är lätta att missa samt 
avsaknaden av att kunna ställa frågor (McKenna, & Walsh,1997). 
 
Ineffektiv överrapportering riskerar att information inte kommer fram, eller inte lämnas i 
sin helhet. Vid skiftbyten på t.ex. sjukvårdsinrättningar finns en risk att inte information 
förs vidare till nästa vårdare (Lind & Sahlkvist, 2012). 
 
Litteraturen stödjer olika mallar vid överrapportering. Det finns skillnader i användandet 
av mallar för överrapportering, några sjukhus har inga standardiserade mallar medan andra 
skapat egna. SBAR som är förkortning av situation, bakgrund, aktuellt, rekommendation är 
ett exempel på standardiserad mall (Anderson, Malone, Shanahan & Manning, 2014).   
 
ISBAR är en förkortning av,  introduction, situation, background, assesment och 
rekommendation), har tillagt en introduktion, till skillnad från SBAR, det vill säga att 
innan det som rapporteras under rubriken situation kommer en introduktion om patienten. 
P-VITAL är förkortning av, presentning, information, vital signs, input and output, 
treatments, admission or discharge criteria and legal dokuments (Sharp, 2012).   
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P-VITAL innehåller ytterligare detaljer i rapporten jämfört med ISBAR och SBAR. 
Fördelen med SBAR är att den underlättar för vårdpersonal på grund av dess snabbhet, 
effektivitet och förväntade kommunikation mellan vårdpersonal (Sharp, 2012).  
 
SBAR utvecklades vidare för att skapa en gemensam struktur för all kommunikation inom 
hälso- och sjukvården i Sverige och beskrivs nedan. 

S – Situation: Här förmedlas kärnan och aktuell rubrik. Här presenterar rapportören sig 
själv samt vem och vad det gäller.                                                                                          
B – Bakgrund: Bakgrunden beskriver det relevanta för aktuell situationen.                          
A - Aktuell bedömning: Aktuell bedömning beskriver situationen som ska kommuniceras. 
A, B, C, D, E är att föredra för att strukturera patienternas vitalstatus. Innefattar även 
eventuell åtgärd samt resultat. Här rapporteras bedömning av situationen.               
R – Rekommendation: Rapporterad rekommendation och vad mottagaren ska göra. 
(Haddleton, 2015). 

SBAR ger sjuksköterskor bättre möjligheter att rapportera korrekt information samt stärker 
deras självförtroende genom att de känner sig säkra på att all information kring patienten är 
uppdaterad. Implementering av SBAR som strukturerad mall för informationsöverföring 
har visat sig ge reducering av oväntade dödsfall (DeMeester, Verspuy, Monsieurs &Van 
Bogaert, 2012). 

Bedside överrapportering inom slutenvården 
Bedside kommer från det engelska ordet bed som betyder säng. Side översätts till sida och 
direktöversatt till svenska blir bedside, vid sidan av sängen. Bedside rapport blir således; 
rapport vid sängen (Berglund, 2010).  

Bedside överrapportering sker på sjukhus vid skiftbyte där avgående vanligtvis 
sjuksköterska förmedlar information kring patienten, till efterkommande sjuksköterska. 
Skiftbyten sker vanligtvis mellan nattpersonal, förmiddagspersonal och 
eftermiddagspersonal. Det vill säga tiden när en sjuksköterskas arbetstid slutar och nästa 
sjuksköterska startar. I litteraturen beskrivs motsvarigheten till överrapportering på 
engelska som nursing handover (det vill säga, överrapportering mellan sjuksköterskor eller, 
shift to shift report eller shiftreport, det vill säga skiftbyten (Laws & Amato, 2010).  

Överrapporteringen sker vid patientens säng och tillsammans med patienten det vill säga 
bedside och i litteraturen är det beskrivningen av överrapporteringen. Kliniska 
överrapporteringar identifieras genom att överföra klinisk omvårdnad och mellan 
professionella vårdgivare t.ex. sjuksköterska till sjuksköterska. Genom att patienten lämnas 
över från en sjuksköterska till en annan ger upplevelse av kontinuitet i vården. 
Sjuksköterska som avslutar sitt skift avrapporterar, till sjuksköterska som startar sitt skift , 
aktuell information och ger möjlighet till direkt visualisering av patientens tillstånd. 
Sjuksköterskan får aktuellt status och kan planera för omvårdnaden direkt samt ges 
möjlighet att lättare identifiera och åtgärda eventuella förändringar i patientens tillstånd 
under kommande arbetspass (Laws & Amato, 2010).  
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Information som lämnas över från den sjuksköterska som haft ansvar för patienten 
underföregående skift till den som kommer att vara ansvarig under kommande skift kan 
ibland vara känslig. Om känsliga frågor behöver diskuteras och konfidentialitet inte kan 
garanteras vid överrapporteringen kan den behöva flytta till annan lokal än bedside på 
grund av hänsyn till patient och sekretess. Pågående sjuksköterska läser initialt 
journalanteckningar och söker sedan upp avgående sjuksköterska för bedside rapport 
(Anderson et al., 2014).  

Det finns en möjlighet till kunskapsutbyte och ett undervisningstillfälle mellan 
sjuksköterskor vid vårdplatsen genom bedside överrapportering, framförallt för nya 
sjuksköterskor (Thomas & Donohue-Porter, 2012). 

Problemformulering 
Patientlagen belyser patientens rätt till delaktighet i sin egen vård. Med personcentrerad 
vård kan sjuksköterskan planera åtgärder tillsammans med patienten efter de behov som 
identifierats. Inom vården sker överrapporteringar mellan olika skift och enheter flera 
gånger per dygn och det finns en tradition att utföra överrapporteringar utan patientens 
delaktighet och vetskap. Bedside överrapportering vid skiftbyten kan öka delaktigheten. 
Det finns ett behov av att belysa de erfarenheter som finns kring bedside överrapportering 
för att kunna utveckla området kliniskt. Genom att sammanställa befintlig forskning inom 
området kan upplevelser och erfarenheter inom området framhållas.  

SYFTE 
Syftet var att belysa bedside överrapportering som en del i personcentrerad vård.  

METOD 

För att få en kunskapssammanställning över forskningsläget samt en samlad bild över 
aktuellt område anses litteraturöversikt vara en tillförlitlig, objektiv metod. 
Litteraturöversikt ger en möjlighet att inte framhålla en osann bild av verkligheten 
(Forsberg & Wengström, 2013). Genom att kvalitetsgranska artiklar, precisera 
frågeställningar samt att visa inklusions- och exklusionskriterier kan risken för att 
godtycklighet och att slumpen påverkar resultat minimeras i en litteraturöversikt. Läsaren 
har möjlighet att bedöma trovärdighet av slutsatsen. Vid en litteraturöversikt kan stöd ges 
av forskningen för utveckling av nya rutiner och arbetssätt inom valt område samt genom 
de principer som finns att följa ges läsaren möjlighet till bedömning av slutsatser 
(Henriksson, 2014). 

Urval 
Inklusionskriterier: Artiklar mellan 2005-2015 som svarade till syftet samt de artiklar med 
abstract, engelsk text och peer rewied. Samtliga artiklar har ett etiskt godkännande.   

Exklusionskriterier: De artiklar som inte hade för avsikt att belysa sjuksköterskans och 
patientens erfarenhet upplevelse och erfarenheter av bedside rapportering exkluderas 
liksom de som var äldre än tio år. 
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Datainsamling/genomförande 
Databaserna PubMed och Cinahl (Cumulative Index of Nursing and Allied Health) valdes 
för artikelsökning då dessa innehåller vetenskapliga artiklar i ämnet omvårdnad vilket 
stöds av Forsberg och Wengström (2013). 

Genom lämpliga databaser och fritextsökning kan ett stort antal artiklar hittas som urval i 
aktuell forskning och specifika ämnesord kan användas. I databasen PubMed benämns 
dessa MeSH-termer, Medical Subject Headings, och i databasen CINAHL kallas dessa för 
Cinahl-headings. Med hjälp av booleska operatorn AND eller OR kan sökningen smalnas 
av eller utvidgas (Forsberg & Wengström, 2013).  

Sökningar efter artiklar genomfördes i databaserna Cinahl och PubMed under november 
och december månad 2015. Författaren till föreliggande litteraturöversikt valde ämnesord 
som hämtats från syfte och problemformulering. Meshtermer och Cinahl headings som 
användes var bedside, handover, handoff, shift report, person centered care, patientsafety 
och nursing. Fritext sökning användes där meshtermer eller headings inte fanns att 
använda. För att finna alla varianter på sökorden behövdes trunkering(*) användas och den 
booleska operatorn AND men även OR för utvidgning av sökningarna och det stöds av 
Forsberg och Wengström (2013). 

42 abstracts lästes i PubMed och 104 abstracts i Cinahl med sökorden bedside, shiftreport, 
handoff, handover, personcentered care som möjligtvis kunde svara till studiens syfte. Av 
dessa valdes 11 artiklar ut för analys. Då antalet artiklar blev få valde författaren till 
föreliggande litteraturöversikt att lägga till sökordet Communication för att utöka antalet 
artiklar som kunde svara till problemformulering och syfte. Sökningen i Cinahl och 
PubMed efter tillägg av communication som ämnesord resulterade i 18 träffar och av dessa 
valdes ytterligare 7 artiklar ut för att svara till syftet. 

Sammanlagt valdes 17 artiklar ut att svara till syftet. Artikelsökningarna utfördes i den 
ordningen som framgår av tabellen nedan, tabell I. Flertalet artiklar återfanns i sökningarna 
med olika sökordskombinationer och redogörs i tabellen i den kolumnen där de påträffades 
för första gången och återkommande artiklar markeras med # och antal.  

Enligt Forsberg och Wengström (2013) ska artiklar som väljs ut för granskning vara både 
kvantitativa och kvalitativa medan Henricsson (2012) menar att en i litteraturstudie bör 
studierna begränsas till antingen kvantitativa eller kvalitativa artiklar beroende på 
forskningsfrågan. Utifrån inklusions och exklutions kriterierna valdes artiklar som avsågs 
svara till litteraturöversiktens syfte (Forsberg & Wengström, 2013).  	
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Tabell I 

	

 

 
	

Databas 
och datum 
för sökning 

Sökord Antal träffar Lästa 
abstract 

Granskade 
Artiklar/ 
Valda artiklar/ 
Återkommand
e 
 

Cinahl 
151125 

Bedside  
handoff 
Bedside and 
handoff 

1385  
119 
20 

0 
0 
4 

 
 
4/4/3 

Cinahl 
151125 

Handover 
Bedside and 
handover 
 

510 
39 

0 
18 

18/7/7 

Cinahl 
151125 

Bedside and Shift 
report and handover 
and patient safety 

 
20 

 
20 

 
20/1/1# 

Cinahl 
151125 

Bedside and 
Shiftreport and 
communication 

51 51 
 

51/3/3# 

Cinahl 
151125 

Person centered 
care 
Person centered 
care and handoff 

15765 
16 
 

 
0 
 

 
0 

Cinahl 
151125 

Handoff and 
bedside and Shift 
report 

15 15 15/3/3# 

PubMed 
151201 
 
 
 
 

Bedside* 
Bedside* and 
handover* 
Bedside* and 
handover* and 
nursing* 
Bedside and 
shiftreport and 
communication 

10202 
42 
33 
 
40 
 
 
 

0 
42 
33 
 
40 
 
 
 

 
 
 
 
27/7/7 
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Databearbetning/ Dataanalys 
De 17 valda artiklarna lästes ett flertal gånger för att sedan redovisas i en matris. I matrisen 
(Bilaga II), redovisas författare/författarna till den aktuell studie samt vilket årtal artikeln 
publicerats. Vilken metod, syfte, urval, resultat och analys samt dess kvalitet kan också 
utläsas i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). För kvalitetsbedömning av 
artiklarna användes ett modifierat bedömningsunderlag skapat av Sophiahemmets 
Högskola (Bilaga I) där ett tydliggörande av vilken slags studie som genomförts samt 
vilken vetenskaplig kvalitet som artiklarna som inkluderats i litteraturöversikten uppnår. 

Artiklarna är värderades efter låg-, mellan- eller hög kvalitet (bilaga II). Artiklarnas 
resultat lästes och granskades separat och utifrån litteraturöversiktens syfte. Likheter i 
artiklarna framkom och markerades med märkpenna i fyra olika färger och jämfördes med 
litteraturöversiktens syfte.  

Ingen artikel blev utan färgmarkering, vilket innebar att samtliga artiklar innehöll någon av 
de fyra teman som framkom genom färgmarkeringen. Färgmarkerade områden sorterades 
ihop och delades in i huvudteman. Sammanfattningarna lästes i samtliga artiklar för att 
skapa förståelse för resultatet. Analys och redovisning belyser likheter och olikheter av 
patientens och sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av bedside överrapporteringar. 
Huvudområdena presenteras som personcentrerad vård, delaktighet, kommunikation och 
säker vård i resultatet. 

Forskningsetiska övervägande 

I litteraturen beskrivs vikten av att tidigt vid en litteraturöversikt göra etiska överväganden 
som att använda studier som fått tillstånd av etiska kommittéer eller använda studier med 
god etisk kod (Forsberg & Wengström, 2013). I enlighet med vetenskapsrådet (2011) har 
författaren haft för avsikt att behålla god forskningsetik. Av de artiklar som valts ut har 
resultaten inte plagierats eller förvanskats utan har återgivits med referens. Artiklarna som 
använts i litteraturöversikten har alla blivit godkända av etiska kommittéer eller godkända 
av intern granskningsnämnd på respektive sjukhus (Forsberg & Wengström, 2013). 

RESULTAT 
	

Författaren till föreliggande litteraturöversikt har valt att presentera resultatet med 
huvudrubrikerna personcentrerad vård, delaktighet, kommunikation och säker vård. 
Rubrikerna presenteras i tabell II.  
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Tabell	II	

 Personcentrering Delaktighet Säker vård   Kommunikation 
Kerr et al., 
(2013) 

x x x  

Chaboyer, 
(2010) 

x x  x 

Lu et al., 
(2014) 

x x x x 

Street.et al., 
(2011) 

x x x x 

Maxon et al., 
(2012) 

x x  x 

Köberich  
(2014) 

 x  x 

Evans et.al., 
(2012) 

x x  x 

Sand-Jecklin & 
Sherman, 
(2014) 

x x x x 

Bradley & 
Mott, (2013) 

x x x  

Kerr et al., 
(2014) 

  x x 

Althwal et al., 
(2009) 

   x 

Jeffs et 
al.,(2014) 

x x  x 

Jeffs et al., 
(2013) 

x x x  

Ford et al., 
(2014) 

x x x x 

Staggers et al., 
(2009) 

  x x 

McMurray et 
al., (2010) 

x x x x 

Tidwell et al., 
(2011) 

x  x x 
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Patientens upplevelse och erfarenhet 
Personcentrerad vård  

Bedside överrapportering gav patienten en känsla av delaktighet i omvårdnadsprocessen 
samt att kontinuitet kunde upprätthållas och det gav möjlighet till personcentrerad vård 
(Chaboyer et al., 2010).  

Patienterna kände förtroende för sjuksköterskorna efter att ha deltagit och lyssnat på 
sjuksköterskorna vid bedside överrapportering. Patienterna kände sig informerade och 
införstådda med sin vårdplan för dagen efter att bedside överrapportering genomförts och 
upplevelsen var att personalen arbetade som team tillsammans med patienten och med 
öppen kommunikation (Maxon et al., 2012).  

Genom bedside överrapportering kunde patienten känna att de i första hand var en person 
och i andra hand en patient och genom detta fick en individualiserad personlig vård 
(McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gherke, 2010). Graden av patientnöjdhet är med 
bedside överrapportering stor då det gav patienten en känsla av att sjuksköterskan hade för 
avsikt att möta dennes behov (Ford, Heyman & Chapman, 2014).  

Även sociala aspekter som att  träffa sin sjuksköterska en liten stund på dagen, har 
identifierats som framgångsfaktorer med bedside överrapportering (Bradley & Mott, 
2013).  

Delaktighet  

Bedside överrapportering gav en ökad patient nöjdhet genom upplevelsen av delaktighet 
hos patienterna efter implementering av den som överrapporteringsmetod mot tidigare 
traditionell överrapportering (Tidwell et al., 2011). Patienterna upplevde att bedside 
överrapportering gav sjuksköterskorna bättre förståelse för deras situation kring 
omvårdnad och sjukdom. Frågeställningar som behövde klargöras vad gällande vården 
hanterades omgående och viktiga beslut upplevdes av patienten som att dessa hanterades 
snabbare och mer effektivt ur patientens synvinkel (Bradley & Mott, 2014). Involverande 
av närstående i vården och att låta dem vara delaktiga vid bedside överrapporteringar gav 
patienten trygghet när denne kände sig för sjuk för att delta. Patienter upplevde att deras 
åsikter var viktiga och kunde på så sätt bidra i sin egen vård och välkomnade den 
möjligheten. Många patienter bekräftades av sjuksköterskorna och delgav information 
under bedside överrapportering (Lu, Kerr& McKinlay, 2014). 

Överrapportering bedside gav möjlighet för anhöriga till patienter med nedsatt 
kognitivförmåga tex. neurologiska problem eller förlust av språk att vara delaktiga i vården 
och på så sätt ge information kring patienten (Kerr et al., 2013).Patienterna uppskattade att 
sjuksköterskan ägnade tid åt dem och informerade om den vård som planerades. Det fick 
patienten att känna sig sedd och delaktig i omvårdnadsprocessen. Upplevelsen av att känna 
sig viktig och att patientens åsikter räknades samt var viktiga framkom efter 
implementering av bedside överrapportering till skillnad mot tidigare (Bradley & Mott, 
2014).  
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Det framkom även att några patienter inte upplevde att de var delaktiga i de beslut som 
rörde deras vård . Det vill säga upplevelsen var att beslut kring kommande behandlingar 
inte planerades eller beslöts i samråd med dem utan att det beslutet fattades av läkare. 
Däremot fanns beskrivet att patienten upplevde att de blev involverade kring och i de 
omvårdnadsfrågor som diskuterades i samband med bedside överrapportering. I och med 
bedside överrapportering kunde patienternas önskningar vadgällande omvårdnadsfrågor 
diskuteras och respekteras (Köberich, 2014).  

Patienter beskrev att efter bedside överrapportering visste de vad sjuksköterskorna hade för 
förväntningar på dem vad gällande framsteg och vilken planering som fanns för aktuellt 
arbetspass. Det fanns beskrivet att beroende på vilken sjuksköterska som ledde 
överrapporteringen gavs olika möjligheter till delaktighet. Vissa sjuksköterskor bjöd in till 
delaktighet mer än andra vilket ledder till att det fanns en passivitet vid överrapporteringen 
hos patienten beskriven men i övervägande fall uppmuntrade bedside till delaktighet 
(McMurray et al., 2010).  

Tre månader efter implementering av bedside överrapportering upplevde patienterna ökad 
nöjdhet och efter ytterligare två månader kunde en ökning av upplevelsen kring delaktighet 
i beslut rörande beslutsprocesserna i vården ses (Lu et al., 2014). Det fanns ett värde i att 
skapa ett naturligt utrymme för kommunikation och samtal mellan patient och 
sjuksköterska i samband med bedside överrapporteringen som gav patienten möjlighet till 
delaktighet genom personliga möten (Jeffs et al., 2014). 

 

Kommunikation 

Möjligheten till att vara välinformerad om sin vård och veta vad som planerats samt att 
uppleva kontroll över sin kropp och sin situation var en viktig del i omvårdnaden och gav 
patienterna en känsla av självförtroende (Lu et al., 2014). Genom bedside överrapportering 
upplevde patienten att sjuksköterskorna vet vad denne går igenom samt vilken vård som 
behövs kommande timmar (Kerr et al., 2013).  

Patienten välkomnade chansen att bidra i omvårdnadsprocessen genom att aktivt delta i 
bedside överrapportering (Lu et al., 2014). Vid bedside överrapportering försäkrades även 
patienten genom att lyssna på överrapporteringen om att sjuksköterskorna hade tillräckligt 
med kunskap om dennes aktuella status och planering. Vidare beskrev patienten att de 
uppskattade att observera överrapporteringen då det gav dem möjlighet att ha kontroll över 
att all information rapporterats över. Genom att lyssna till överrapporteringen kunde 
patienten vara säker på att korrekt information lämnas vidare till nästa sjuksköterska. 
Patienterna kände sig viktiga i teamet och delaktiga i det verbala utbytet som skedde vid 
överrapporteringen genom att lyssna samt att ha möjlighet att kunna svara på frågor (Kerr 
et al., 2013) 
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Säker vård  

Bedside överrapportering visade sig ge patienten tillfälle att delge sjuksköterskorna 
information och möjlighet att ställa frågor kring omvårdnaden (Bradley & Mott, 2013). 
Erhållandet av bra vård och omvårdande sjuksköterskor upplevdes viktigt för patienterna 
och att  information samt förklaringar belystes vid bedside överrapporteringen (Lu, et.al, 
2014). 

Möjlighet till att delta som patient vid överrapporteringar upplevdes minimera riskerna för 
felaktigheter och att delta i överrapportering vid bedside gav mer känsla av kontroll över 
sin situation och gav ett  ökat förtroende för sjuksköterskorna (Lu, et.al, 2014). Vissa 
patienter upplevde att bedside överrapportering var en möjlighet för sjuksköterskorna 
själva att kontrollera och själva få möjlighet att ställa frågor kring patientens medicinering 
eller huruvida läkaren varit hos patienten. Känslan av begränsad tid vid bedside 
överrapportering fanns hos några patienter liksom förståelsen att sjuksköterskorna hade 
tidspress på sig när bedside överrapportering genomfördes (McMurray et al., 2010).  

Patienterna tyckte att det var viktigt att sjuksköterskorna upprätthöll sekretess och privatliv 
under bedside överrapportering men de upplevde inte att de behövde vara oroliga för 
sekretessbrott under överrapporteringsögonblicket (Kerr et al., 2013). 

Effektiv informationsöverföring genomfördes vid bedside överrapportering genom att 
patienterna visste vilken information som sjuksköterskorna överlämnade och minskade 
risken för bland annat felbehandlingar (Kerr et al., 2013). Även förtroendet för vården 
ökade hos patienterna genom att patienterna själva kunde säkerställa att rätt information 
fördes vidare vid bedside överrapportering (Jeffs et al., 2014).  

Sjuksköterskors upplevelse och erfarenhet 
Personcentrerad vård 

Sjuksköterskor uttryckte att bedside överrapportering gav möjligheter att stärka 
överenskommelser mellan sjuksköterskan och patienten genom att träffas tidigt vid ett 
skiftbyte och att tidigt kunna delge varandra aktuell information vilket främjade 
personcentrerad vård (Kerr, Lu & McKinlay 2014).  

Bedside överrapportering möjliggjorde för sjuksköterskan att delge patienten uppdaterad 
information om vad som sker och att ge vård med kvalitet. Det sker genom att tydliggöra 
patientens status och planering samt att vid starten av skiftet ha möjlighet att se patienten 
(Kerr et al.,  2013). Sjuksköterskorna uppskattade att få mer detaljerad information av 
patienten vid bedside kring dennes dag då de fick god hjälp av patienterna att tydliggöra 
vilka omvårdnadsåtgärder som utförts under dagen och vilka omvårdnadsbehov som 
kvarstod att utföras för dagen (Kerr et al., 2014). 

Delaktighet  

Sjuksköterskorna  upplevde att bedside överrapportering gav en möjlighet för patienten att 
delta i sin egen vård. Genom att aktivt be patienten att delta under bedside 
överrapportering upplevde sjuksköterskorna att de skapade utrymme för holistisk vård 
(Chaboyer et al., 2010). Sjuksköterskorna beskrev och erfor en ökad nöjdhet med 
omvårdandsarbetet genom att patienterna blev delaktiga i överrapporteringen efter att 
bedside överrapportering hade implementerats (Bradley & Mott, 2013).  
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Sjuksköterskorna tyckte dessutom att bedside överrapporteringar gav patienten en 
möjlighet att få komma till tals kring frågor patienten själv inte velat störa 
sjuksköterskorna med. Frågor patienten tyckt varit triviala men som i själva verket varit 
värdefulla för beslut i vården då patienten vet själv hur den mår och vad den behöver. 
Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns patienter som inte utnyttjat möjligheten att 
delta i sin vård genom att inte vilja delta i bedside överrapporteringen det vill säga frivilligt 
avstått från delaktighet (Kerr et al., 2014). 

Kommunikation  

Sjuksköterskorna upplevde att genom bedside överrapportering kunde deras 
ansvarsområde omvårdnad förbättras och en förbättring upplevdes även vad gällande 
dokumentation. Genom att rapportera bedside, där frågor kunde besvaras direkt och 
eventuella frågetecken kan klaras ut omedelbart blev upplevelsen hos sjuksköterskorna att 
kommunikationen med patienten blev bättre (Kerr et al., 2013). Det fanns en risk och en 
oro beskriven hos sjuksköterskorna att det kan finnas patienter som tar över en bedside 
överrapportering men det kunde avhjälpas med att informera patienten att sjuksköterskorna 
får tala först och diskutera vissa punkter och i slutet av rapporteringen låta patienten ta upp 
sina frågor (Evans, Grunawald, McLish, Wood & Friese, 2012). Sand-Jecklin & Sherman 
(2014) visar i sin studie att en del sjuksköterskor anpassar sig långsamt till nya processer 
tex. införande av bedside överrapportering. 

Bedside överrapportering gjorde att omvårdnadspersonal tenderade att hålla sig till korrekt 
information vid överrapporteringstillfället när det skedde framför patienten (Chaboyer et 
al., 2010).  

Användning av ett standardiserat verktyg för kommunikation vid överrapportering t.ex. 
SBAR, ger en minskning av tiden för överrapportering. Vid bedside överrapportering 
förkortas tiden om patienten är förberedd på att bedside kommer genomföras inom kort 
(Chaboyer et al., 2010). Andra former av rapportblad har utvecklats och det finns beskrivet 
att en standardiserad mall behövs för att säkerställa att information inte missas (Althwal, 
Fields & Wagnell, 2009). Sjuksköterskorna tyckte att en kombination av skriftlig och 
verbal kommunikation var det mest effektiva sättet att genomföra överrapportering (Street 
et al., 2011).  

För att skydda patientens privatliv och upprätthålla sekretess upplevde sjuksköterskorna 
vikten av att vara diskret samt att känsliga frågor bör hanteras utanför rummet eller genom 
att be besökare lämna rummet vid överrapportering (Kerr, McKay et al., 2013). En av 148 
sjuksköterskor uppgav att de kände oro för att sekretessen kunde brytas i samband med 
bedside överrapportering (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

Säker vård  

Minskning av rapporterade felaktigheter av medicinhantering har noterats genom färre 
avvikelser efter införande av bedside överrapportering från 20 till tio stycken under en tre 
månaders period. Minskat antal fallolyckor kunde ses efter förändring i 
överrapporteringsmetod från expeditions rapportering till bedside överrapportering från 20 
stycken fallolyckor till 13 under en tre månaders period (Sand-Jecklin & Sherman, 2014).  
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Genom bedside överrapportering gavs en tidsvinst på ca 20-45 minuter genom att tidigare 
träffa sina patienter jämfört med överrapportering på sjuksköterskeexpeditionen. 
Arbetsuppgifterna prioriterades mer effektivt och sjuksköterskan kunde planera vem som 
behövde hennes hjälp först. Omvärdering av prioriteringsordningen kunde ske när 
sjuksköterskan såg samtliga patienter tidigt på arbetspasset och det gav ökad 
patientsäkerhet när det fanns ett visuellt utgångsvärde att utgå ifrån (Jeffs et al., 2013). 
Bedside överrapportering gav sjuksköterskorna en upplevelse av att vara mer nöjda med 
överrapporteringen samt att de fick kontakt  med avgående sjuksköterska tidigt och kunde 
ställa eventuella frågor (Evans et al., 2012).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Författaren till föreliggande litteraturöversikt valde att göra just en litteraturöversikt för att 
belysa vikten av delaktighet i alla moment som finns kring patienter i den dagliga 
omvårdnaden av patienter och då även i överrapporteringarna som sker dagligen. Egen 
erfarenhet av kommunikation och ledarskap gjorde det naturligt för författaren till 
föreliggande litteraturöversikt att välja ett ämne som stärker patientens ställning i enlighet 
med patientlagen genom kommunikation, delaktighet och personcentrerad vård (SFS, 
2014:821).  

Litteratursökningen initierades med en överblick över aktuellt område för att sedan 
avgränsas med avancerad sökning som presenteras i tabell 1. Patienter och sjuksköterskor 
som urvalsgrupp ansågs vara representativ då överrapportering genomförs av dessa 
dagligen i hälso-och sjukvården. Enligt Henricsson (2012) bör sökord som är relevanta 
utifrån syftet eftersökas. Det har funnits svårigheter att hitta ämnesord som var relevanta 
för syftet. Sökorden som använts i kombination med varandra gav resultat först efter tillägg 
av ordet kommunikation. Ett flertal olika engelska ord har samma betydelse som ett 
svenskt, vilket har försvårat sökningarna. Handover, shift to shift report, handoff, nurse to 
nurse report betyder på svenska överrapportering av sjuksköterska mellan skiftbyten. 
Sökning av artiklar med precis träffsäkerhet har varit begränsad vilket kan ses som en 
försvårande faktor till urval av sökord och relevanta artiklar.  

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är rekommendationen sökningar i fritext när 
antalet träffar blir få och underlaget till litteraturöversikten litet. Genom att söka med 
fritext kunde antalet artiklar motsvara en nivå av acceptans för litteraturöversikt vilket 
stöds av Forsberg och Wengström (2015). Samtliga artiklar som använts i 
litteraturöversikten granskats enligt Sophiahemmets Högskolas mall (Bilaga I). Artiklarna 
som använts kommer från Australien, Canada, USA, Tyskland. Valda artiklar har 
granskats av författaren till föreliggande litteraturöversikt. Trots reflektion över 
förkunskaper kan resultatet ha påverkats eftersom författaren till föreliggande 
litteraturöversikt tog ställning till vad som skulle inkluderas och vad som var relevant 
utifrån formulerat syfte. Vidare har en systematisk, fördjupad analys inte kunnat ske 
beroende på att litteraturöversikten genomförs av enskild författare.  

Henricson (2012) skriver att generaliserbarhet innebär ett resultat som är giltigt utanför 
aktuell litteraturöversikt det vill säga att resultatet är överförbart till t.ex. ett annat land 
eller annan population. Huruvida resultatet var applicerbart i Sverige eftersom ingen 
inkluderad studie utförts i landet har reflekterats.  
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Det hade varit intressant att ta del av även skandinaviska studier i frågan vad gäller bedside 
överrapportering men inga träffar framkom vid artikelsökningarna som presenterats i 
föreliggande litteraturöversikt. Generaliserbarheten kan anses stor på grund av mängden 
inkluderade personer i de olika studierna oavsett nationstillhörighet.  

Trots att studierna är utförda i sjukvårdssystem utanför Skandinavien och Sverige är 
bedömningen att resultaten är generaliserbara. Författaren har ingen kännedom om 
sjukvårdssystemen i dessa länder men delaktighet och säker vård skiljer sig inte nämnvärt 
även om det kan finnas kulturella skillnader. Antalet deltagare i studierna stärker denna 
motivering ytterligare. Vidare hade det varit intressant att veta huruvida dessa länder har 
enkelrum eller flerbäddsrum i studierna som inkluderats. Avsaknad kring beskrivning av 
detta finns i samtliga presenterade studier till föreliggande litteraturstudie. Underlagen i 
valda studier är stora och studiepopulationen är stor vilket även rekommenderas av 
Forsberg och Wengström (2015). 

Artiklarna är redovisade i en matris ( bilaga I). Fortlöpande kontakt har funnits med 
handledare och grupphandledningsträffar har bidragit med kunskap vad gällande 
bearbetning av litteraturöversikten och aspekter kring metod. 

I föreliggande litteraturöversikt är kvaliteten på artiklarna varierande. Henricsson (2012)  
rekommenderar att endast studier med hög eller medel kvalitet skall inkluderas i 
litteraturöversikter. På grund av den lilla träffsäkerheten till litteraturöversikten kan 
artiklarnas kvalitet vara negativt för litteraturstudien då det sparsamma antalet artiklar lett 
till att inkludera artiklar trots låg vetenskaplig kvalitet. Studier som värderas med låg 
kvalitet inkluderades vilket kan ses som en svaghet i resultatet. Författaren till föreliggande 
studie har valt att inkludera dessa då vikten av  att undersöka erfarenheter och upplevelser 
av bedside överrapportering är stor med tanke på relevans till eventuellt införande av 
bedside överrapportering och det sparsamma underlag som funnits i sökningarna i 
omvårdnadsdatabaserna PubMed och Cinahl. Trots ett kritiskt förhållningsätt vid detta 
moment så fanns det faktorer som indirekt kan ha haft inverkan på kvaliteten, en sådan 
faktor var användning av ett standardiserat bedömningsunderlag (Bilaga I).  

En avgränsning som kan ha påverkat resultatet var exkludering av studier som finns i andra 
databaser än PubMed och Cinahl. Även genom att exkludera andra yrkeskategorier än 
sjuksköterskor kan även denna avgränsning påverka utfallet av antal studier. En artikel är 
inkluderad i litteraturöversikten där även barnmorskor deltagit. Eftersom barnmorska är en 
förlängning genom vidareutbildning av sjuksköterskans grund profession i Sverige 
inkluderades den i litteraturöversikten. Då upplevelse och erfarenheter var till syfte att 
undersöka motiveras inkluderingen av det. Tillförlitligheten i litteraturöversikten stärks 
genom reflektion över bias och förkunskaper inom forskningsområdet ( Forsberg & 
Wengström, 2015).  

 

Resultatdiskussion 
Resultatet i den föreliggande litteraturstudien ger information om personcentrerad vård, 
kommunikation, delaktighet och hur vården kan göras säkrare med hjälp av bedside 
överrapportering. Dessa fynd kan bidra till att patientlagen (SFS, 2014:821) kan 
upprätthållas vad gällande patientens delaktighet i sin egen vård.  
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Personcentrerad vård, delaktighet och bedside överrapportering 

Robinson, Callister, Berry & Dearing (2008) menade att personcentrerad vård utgick från 
ett holistiskt synsätt och delaktighet. Det kunde stärkas av beskrivningen på det 
kunskapsbehov som fanns kring delaktighet hos hälso- och sjukvårdspersonal och kunde 
bekräftas av Eldh, Ekman & Ehnfors (2006) som även menade att kunskap kring sin egen 
situation krävdes för att kunna vara delaktig i sin vård. Tidwell et al. (2014) styrker att 
delaktighet kunde upplevas av patienter vid bedside överrapportering och Jeffs et al. 
(2014) kunde bekräfta att delaktighet kunde uppnås genom det personliga möte som 
bedside överrapportering gav vilket främjade personcentrerad vård. 
 

Identifiering av patientens omvårdnadsbehov och åtgärder som behövde utföras under 
kommande arbetspass menar Chaboyer et al. (2010) skulle ske tillsammans med patienten 
och det bekräftades av Martinez (2005) som styrker att Orems sätt att identifiera 
egenvårdsbehov och att hitta rätt nivå i omvårdnadsteorin ur ett holistiskt synsätt gav 
möjlighet till att uppnå patientens behov. Bradley & Mott (2013) stärkte detta genom att 
bekräfta att patienten kände sig sedd och lyssnad till vid bedside överrapportering.  

Ekman et al. (2011) menade att personalen kunde stärka delaktigheten genom den 
överenskommelse som kunde skapas direkt vid bedside överrapporteringsögonblicket. 
McMurray (2010) styrker att skapandet av en tillåtande miljö för delaktighet vid 
överrapportering hade visat sig vara personbundet till den sjuksköterska som ledde 
överrapporteringen vid bedside. Fanns kunskap hos hälso- och sjukvårdspersonalen om hur 
delaktighet skapats kunde överenskommelsen bekräftas enligt Ekman et al. (2011) och 
personcentrerad vård uppnås. Kerr, Lu & McKinley (2014) styrkte detta genom att visa att 
sjuksköterskorna upplevde att bedside överrapportering gav möjlighet till att stärka 
överenskommelsen som finns vid personcentrerad vård. 

Bedside överrapportering stödjer möjligheten till delaktighet i enlighet med patient lagen 
(SFS 2014:821). När patienten fick vara delaktig i överrapporteringen stärktes patientens 
förtroende för vården och förbättrade upplevelsen av vårdtillfället menar Kerr et al. (2013) 
samt att bedside överrapportering skapade möjlighet till delaktighet. Genom att patienten 
kände delaktighet vid överrapporteringen stärktes samarbetet mellan patient och 
sjuksköterska och ökade patientens självkänsla då vården utformats tillsammans och det 
främjade personcentrerad vård vilket Lu et al. (2014) bekräftar. Pelletier & Stichler (2014) 
som har identifierat att sjuksköterskor i ledande position hade en avgörande roll att skapa 
möjligheter för implementering av bedside överrapportering och enligt patientlagen (SFS 
2014:821) är det upp till vårdgivaren att skapa de förutsättningar som behövs för att 
möjliggöra delaktighet i vården vilket kan göras med bedside överrapportering menar Kerr 
et al.(2013). 

Kerr et al. (2013) säger att genom bedside överrapportering skapades en känsla av 
delaktighet och att arbeta mot ett gemensamt mål. Sandman, Granger, Ekman & Munthe 
(2011) menar dock att olika nivåer av delaktighet fanns och att ett paradigmskifte pågår 
inom hälso- och sjukvården idag vilket kan stödjas av utmaningar med att implementera 
personcentrerad vård  i enlighet med Ekman et al. (2011).  
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Vid egenvårdsbrist enligt Orem fanns möjlighet för närstående till deltagande vid bedside 
överrapportering menade Lu, Kerr & McKinley (2014) och det kunde styrkas av Kerr et al. 
(2013) att det fanns trygghetsfaktorer för patienten att närstående deltog vid bedside 
överrapporteringen. Genom att patienten lämnade över sin del av delaktighet till sin 
närstående vid den överrapportering som skedde uppfyllde vårdgivaren patientlagen (SFS 
2014:821). 

Kommunikation, säker vård och bedside överrapportering 

Genom att använda både verbal och ickeverbal kommunikation menade Philpin (2006) att 
sjuksköterskan anpassade överrapporteringen till patienten. När sjuksköterskan inte 
använde medicinska termer som patienten inte förstod samt att minimera medicinsk 
jargong stärktes kvalitén på vården och för att lyckas med det menade Chaboyer et al. 
(2010) att sjuksköterskan hade en viktig roll. Detta styrktes av Lu et al. (2014) genom att 
patienten med hjälp av kommunikation välkomnades i omvårdnadsprocessen kring bedside 
överrapportering. 

DeMeester, et al. (2013) beskriver att genom SBAR fick sjuksköterskan en möjlighet att ge 
korrekt information vid rapporteringar medan Althwal, Fields & Wagnell (2009) menar att 
ett enklare rapportblad var fullt funktionsdugligt och fyllde samma syfte som ett mer 
etablerat överrapporterings verktyg som t.ex. SBAR. Staggers & Jennings (2009) däremot 
menade att det viktigaste var att det fanns en gemensam mall för hela verksamheten så 
ingen information missades eller glömdes bort. Genom att använda SBAR styrkte 
DeMeester et al. (2013)  att ett strukturerat rapporteringssätt behövdes vid överrapportering 
vilket kunde visas genom en minskning av oväntade dödsfall efter införandet av SBAR och 
påvisar vikten av att korrekt information lämnas vid överrapportering. 

I sekretesslagen (SFS, 2009:400) regleras att information inte får delges andra än de som 
deltar i vården av patienten. Anderson et al. (2014) menar att sjukvårdspersonal har en oro 
för att bryta mot konfidentialitet och sekretess vid bedside överrapportering. Kerr et al. 
(2013) framhävde att patienterna till skillnad mot sjuksköterskorna inte upplevde större oro 
eller sårbarhet vad gällande konfidentialitet och privatliv och det kunde bekräftas av Sand-
Jecklin & Sherman (2014) då en av 148 sjuksköterskor uttryckte sin oro för att bryta 
konfidentialiteten. Vid  delaktighet av anhöriga vid bedside överrapporteringar menade  
Sand- Jecklin (2014) att det kan finnas risk att bryta mot sekretess när patienter vårdas i 
samma rum som andra och stöds av Sekretesslagen (SFS 2009: 400). DeMeester (2013) 
beskriver att sjuksköterskan använde en icke verbal kommunikation genom att vända 
kroppen mot patienter samt sänka tonläget vid risk för att känslig information kunde höras. 
I de fall med stor risk för sekretessbrott har sjuksköterskorna lämnat salen och diskuterat 
utanför vilket även Anderson et al. (2014) bekräftar. 

McKenna & Walsh (1997) har tydliggjort att information som överförs mellan 
sjuksköterskor var en primär  metod för att dela viktig information mellan arbetspassen 
samt att behålla kontinutet i vården. Både muntlig och skriftlig information menar Street et 
al. (2012) var det mest effektiva sätt att genomföra överrapportering på. Bedside 
överrapportering kortade tidsåtgången för överrapporteringen enligt Evans (2012) och det 
kunde stärkas av Tidwell et al. (2011) som beskriver en minskning med övertidstimmar 
efter införande av bedside överrapportering. Vid skiftbyten med muntlig överrapportering 
gick en del av tiden åt till att leta rätt på den sjuksköterska som skulle ta över 
patientansvaret. Med bedside överrapportering slapp sjuksköterskorna onödigt spring som 
var både irriterande och hade inget värdeskapande för patienten alls menade Jeffs et al. 
(2013) och stärkte motivationen för bedside överrapportering.  
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En traditionell överrapportering på expedition bakom stängd dörr var enligt Caruso (2007) 
ostrukturerad och utan innehåll. Genom införandet bedside överrapportering upplevde 
sjuksköterskorna en ökad nöjdhet menar Tidwell et al. (2011) och framförallt genom att 
sjuksköterskorna kunde ställa följdfrågor direkt vid överlämnandet.  

När sjuksköterskan kunde ställa kontrollfrågor kring omvårdnadsuppgifter beskriver 
McKenna & Walsh (1997) att en kontinutet kunde upprätthållas i vården. Detta styrkte 
Kerr et al. (2013) och Lu et al. (2014) genom att patienten kunde användas som kontrollant 
av att korrekt information delgavs vilket även gav en säkrare vård.  

Sand-Jecklin & Sherman (2014) har kunnat visa att antalet fallolyckor minskade genom 
bedside överrapporteringar. Genom att tidigt på arbetspasset träffa sina patienter menade 
Kerr (2013: 2014) att sjuksköterskorna uppmärksammades på aktuellt status och att det gav 
bättre möjlighet till tidig planering och eventuella omprioriteringar av omvårdnadsåtgärder. 
Vid skriftlig överrapportering, där ingen möjlighet fanns till att ställa frågor finns beskriver 
McKenna & Walsh (1997) att små detaljer var lätta att missa. Genom bedside 
överrapportering menar Sand-Jecklin & Sherman (2014) att tillsammans med patient kunde 
sjuksköterska och patient uppdatera vilka mediciner som givits och genomföra eventuella 
åtgärder som identifierats tidigt på arbetspasset. Eventuella felaktigheter kunde identifieras 
tidigt och även den tidsvinst Jeffs et al. (2013) påvisade styrkte Sand-Jecklins & Shermans 
(2014) fynd det vill säga att bedside överrapporteringar gav sjuksköterskan möjlighet att 
vara mer hos patienten genom tidsvinst. På det viset kunde de identifiera och åtgärda 
eventuella risker tidigt under sitt arbetspass. Identifiering och åtgärd av att t.ex. 
signalklockan var inom räckhåll för att minska risken för fall ger säkrare vård än om 
överrapporteringen sker på expedition som Caruso (2007) beskriver. 

Thomas & Donohue-Porter (2012) menade att ett naturligt lärtillfälle skapades genom 
bedside överrapportering. Sjuksköterskorna gavs tillfälle att direkt få svar på eventuella 
frågor från både patient och avgående sjuksköterska. Bedside överrapportering gav ett 
erfarenhetsutbyte och kunskaper mellan de olika sjuksköterskorna kunde utbytas i ett 
neutralt forum. Thomas & Donohue-Porter (2012) kunde stödjas av Kerr et al. (2013) som 
stärkte sjuksköterskornas upplevelse av förbättrad dokumentation efter införandet av 
bedside överrapportering. 

 

Slutsats 
Slutsatsen av föreliggande litteraturöversikt är att bedside överrapportering möjliggör  
personcentrerad vård genom delaktighet, kommunikation och ger en säkrare vård. 
 
Förslag till fortsatta studier 

Med klinisk erfarenhet kan författaren till föreliggande litteraturöversikt notera att 
implementering av personcentrerad vård och bedside överrapportering skulle vara till stor 
nytta inom vården. Genomgången litteratur har beskrivit svårigheter med förändringar i 
personalens attityd till nya arbetsätt. Det vore intressant att genomföra en intervjustudie där 
huvudfrågan är att undersöka attityder hos hälso- och sjukvårdspersonal vid förändrade 
arbetsätt t.ex. införande av personcentrerad vård genom att belysa svårigheter och 
möjligheter med nya arbetsätt. 
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     Bilaga	! 

Sophiahemmet	Högskolas	bedömningsunderlag	för	vetenskaplig	klassificering	samt	kvalitet	avseende	studier	med	kvantitativ	och	
kvalitativ	metodansats,	modifierad	utifrån		Berg,	Dencker	och	Skärsäter	(1999)	och	Willman,	Stoltz	och	Bahtsevani	(2011).	

KOD OCH KLASSIFICERING 

                                                   VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/ 
Randomised controlled trial (RCT) är 
prospektiv och innebär jämförelse mellan en 
kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning 
av protokoll, material och metoder 
inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 
patienter/deltagare och/eller för många 
delstudier, vilket ger otillräcklig 
statistisk styrka. Bristfälligt antal 
patienter/deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 
controlled trial ( CCT) är prospektiv och 
innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 
en eller flera experimentgrupper. Är inte 
randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder inklusive behandlingsteknik. 
Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Adekvata 
statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister 
i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 
antal patienter/deltagare och adekvata 
statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister 
i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 
historiskt material som relateras till något 
som redan har inträffat, exempelvis 
journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 
för att besvara frågeställningen. Väl 
planerad och väl genomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material 
och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 
metoden otillräckligt beskriven, brister 
i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenomen eller tolka mening, upplevelser och 
erfarenheter utifrån de utforskades 
perspektiv. Avsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-
process; datainsamlingsmetod, 
transkriberingsprocess och analysmetod. 
Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 
data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt 
beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 
beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

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

 

Referenser 

Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad 

omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte 
Metod 

Deltagar
e 

(bortfall) 

Resultat 
Kvalit
et 
Typ 

 

Kerr, Lu, 
McKinley,2014 

Australien 

 

 

Towards patient 
centered care: 
Perspectives of 
nurses and 
midwifes regarding 
shift –to-shift 
bedside handover 

Syftet med denna studie var 
att belysa sjuksköterskor 
och barnmorskors 
upplevelse vid introduktion 
av bedside överrapportering 
vid skiftbyten. 

Detta var en kvalitativ 
deskriptiv studie med 
semistrukturerade 
intervjuer som spelades 
in. En utvald grupp 
sjuksköterskor med 
fastanställning 
intervjuades 12 mån efter 
introduktion. Data 
analyserades och delades 
in i teman enl. Smith och 
Osborn? 

 

  n = 30 Två huvudteman framkom ur intervjuerna. Sjuksköterskor och barnmorskor upplevde förbättrad 
dokumentation och vård samt ökad medvetenhet att säkerställa diskretion, värna sekretess och privat 
sfär vid bedside överrapportering. Flera intervjuade upplevde en ökad medvetenhet om sjuksköterskor 
och barnmorskors ansvarsområden. De såg även en förbättrad kommunikation likväl som de upplevde 
att möjligheten att följa upp och utvärdera vården som givits. Sjuksköterskorna såg även en möjlighet 
för närstående att vara delaktiga och att kunna delge information vid skiftbytet 
 

K 

II 

Chaboyer, 
McMurray, 
Wallis 

2010 

 

Bedside nursing 
handover: A case 
study. 

Syftet med denna studie var 
att beskriva strukturer, 
processer och uppfattningar 
om utfall vid bedside 
överrapporteringar på 
vårdavdelning 

En deskriptiv Case Study 
med sex avdelningar var 
inkluderade. Två former 
av datainsamling 
användes.532 
semistrukturerade 
observationer och 34 
djup intervjuer 
genomfördes 

 n= 532 

 

    

Beskrivning av patientförberedelse, hur sjuksköterskorna förbereder sig .Vilka som deltar och vilka              
hjälpmedel som används vid överrapporteringen. Användning av mall för överrapporteringen upplevdes             
underlätta rapporteringen. Anhöriga har möjlighet att delta om patienten tillåter annars får de vänta                  utanför 
under proceduren. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna är delaktiga i omvårdnadsprocessen. Samt                
förbättrad kommunikation., Ökad upplevelsen att kontinutet upprätthålls beskrivs av sjuksköterskorna. 

 

K 

1 
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Kerr, McKay, 
Klim, Kelly, 
McCann,2013 

Australien 

 

 

 

Attitudes of 
emergency 
department 
patients about 
handover at the 
bedside 

Syftet med studien var att 
utforska patientens 
perspektiv på 
sjuksköterskans bedside 
överrapport. 

Studien var kvalitativ 
deskriptiv med semi 
strukturerade intervjuer 
bandinspelningar. 
Intervju guide användes. 
Data innehåll 
analyserades i teman. 
Intervjuer pågick ca 
2månader efter införande 
30 patienter som upplevt 
bedside överrapportering 
intervjuades 
 

 

   n = 30 

(bortfall 
ej 
redovisad
e) 

Resultat delats in i två huvudteman. 1. Patienterna uppfattade att de är delaktiga och att 
överrapportering vid bedside förbättrar individuell vård. Patienterna för möjlighet att ställa frågor och 
räta ut eventuella frågetecken samt att medverka i processen, det värderas av patienterna. Patienterna 
blir säkra på sjuksköterskornas kompetens då de hör överrapporteringen. 2. Sekretess och privatsfär är 
viktigt att upprätthålla under överrapporteringen. Patienterna var positiva till bedside rapport. 
Patienterna upplever att de blir sedda som personer Resultat motsvarar syftet.  

K 

III 

Lu, Kerr, 
McKinley,2013 

Australien 

 

 

 

 

Bedside nursing 
handover: Patients 
options 

Syftet var att utforska 
patientens upplevelse kring 
sjuksköterskans bedside 
överrapporteringar 

Deskriptiva kvalitativ 
studie med 
fenomenologisk analys. 
Interpretativ 
Phenomenological 
Analysis ( IPA). 
Tre vårdavdelningars 
med tio strategiskt 
utvalda patienter från 
varje deltog. Enskilda 
intervjuer med 
semistrukturerade frågor 
 

 n = 30 

 

 

Bedside rapport styrks med evidens. Det bidrar till mer person centrerad vård. Patienten upplever                    
information och interaktion med sjuksköterskan positivt. Det ger mer förtroende för vården och mindre                     
risk för att informationen ska bli felaktig. Patienten upplever mer självbestämmande. En mer effektiv                           
och personlig framtoning, likt personcentrerad vård. Att vara självbestämmande och bidragande till att              
minimera fel kunde utläsas i resultatet och främjade säker vård. Även sekretess, privat sfär och känsliga                
ämnen som privatliv, utbildningsbehov, att undvika medicinska termer  med bedside redovisas. Bedside 
överrapportering är ett verktyg för att arbeta personcentrerat.                          

P 

II 

Street, Eustce, 
Livingston, 
Craike,Kent, 
Patterson,2010 

Australien 

 

 

Communication at 
the bedside to 
enhance patient 
care: A survey of 
nurses`experience 
and perspective of 
handover 

Syftet med studien var att 
belysa styrkor och 
begränsningar vid 
nuvarande 
överrapporteringssystem  
och implementera en ny 
bedside 
överrapporteringsprocess 
för att förbättra 
patientsäkerheten. 

Studien indelades i två 
faser. Enkät till 
sjusköterskor en dag vid 
3 skiftbyten på 18 
avdelningar över hela 
Australien och fråge 
formulär av patientens 
delaktighet genom ett 
frågeformulär .10 
patienter valdes ur 
slumpmässigt per 
avdelning och vecka efter 
bedside implementerats. 
 
 
 

 n = 259 

 

(Bortfall 
redovisas 
inte) 

Ökad förbättring vad gällande följsamhet I bedside processen gav tidsvinst  samt tillåter patient                   
delaktighet. Studien visar också på att patienten vanligtvis inte är delaktig vid överrapporteringen men                att 
bedside ger en möjlighet till det. Ger även ökad rörlighet, förbättrad patientsäkerhet med SBAR och                             
genomgång av förbättrad dokumentation vid bedside. Sjusksköterskorna beskriver att både muntlig och                   
skriftlig rapportering är den mest effektiva. En mindre del av svarande sjuksköterskor och patienter                                         
menar att de inte upplever att patienten involverad. Stor förbättring vad gällande delaktighet, rörlighet,                      
följsamhet till SBAR, paientsäkerhetskontroll samt förbättrad dokumentation efter bedside  5 månader                                
efter implementeringen.                                     

P 

III 
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Maxon, Derby, 
Woblewski, 
Foss 

2012   

USA 

Bedside nurse to 
Nurse Handoff 
Promotes Patient 
Safety  

Syftet var att bestämma 
huruvida bedside nurse to 
nurse överrapportering ökar 
Pat nöjdheten vad gällande 
omvårdnadsplanen och ökar 
patient delaktigheten i 
teamarbetet. Syftet var även 
att bestämma om bedside 
överrapportering ökar 
personalens nöjdhet med 
kommunikation och 
ansvarighet. 

Enkätundersökning med 
fem frågor genomfördes 
för 18 personal och 30 
patienter innan 
implementering på 
vårdavdelning och 30 
efter. Svaren 
analyserades med hjälp 
av rankningsskala, 
Wilson rank-sum test. 

   n = 60 

patient 

 

n = 18 

sjuksköte
rskor 

( 2) 

Resultatet  visar att bedside överrapportering ger patienten en känsla av att bli sedda som partners i                     
omvårdnadsteamet och ger en ökad patientsäkerhet genom delaktighet.. Sjuksköterskorna upplevde ökad 
tillfredställelse och medvetenhet vad gällande  patientens direkta omvårdnadsbehov. Sjuksköterskorna                   
kände sig mer förberedda direkt efter bedside överrapporteringen efter bedside än innan.                               
Sjuksköterskorna kunde lättare prioritera sina arbetsuppgifter efter bedside. De fick mer förtroende för                      
varandra och bedside främjar kunskapsutbyte, arbetsmiljö och ökad medvetenhet sjuksköterskor mellan                        
dem. 

P 

II 

Köberich 

2014 

Germany 

 

Nursing Bedside 
Handover does not 
influence 
cardiovascular 
Surgery Patients 
Participation in 
Nursing Care 
decision-making 
process: Results 
Three Months after 
Implementation 

Syftet var att utvärdera 
effekten av sjuksköterskans 
bedside överrapportering ur 
ett patientperspektiv vad 
gällande om delat 
beslutsfattande kring 
omvårdnaden samt 
eventuella bieffekter av 
bedside överrapportering. 

Icke experimentell , 
enkät undersökning. 
Enkät  till samtliga 
patienter  på två 
vårdavdelningar under 
tre månaders period före 
och tre månader efter 
implementering av 
bedside. 
 

  n = 154 

    (55) 

Patienterna upplevde ingen skillnad I medbestämmandet efter införandet av bedside överapportering.                    
Ingen statistisk signifikans visades.  Patienterna upplevde däremot att deras önskningar kring                         
omvårdnaden respekterades. Patienterna kunde inte rapportera några oönskade effekter av                         
bedsiderapprterna. Noterbart var att åtta månader efter införandet kunde en ökad patient nöjdhet                             
observeras. Studien visar på vikten av att utvärdera studier efter lång tid. 

P 

III 

Evans, 
Grunawalt, 
McClish, 
Wood, Friese 

2012, USA 

 

Bedside shift to 
shift nursing 
report: 
Implementation 
and outcomes 

Syftet  var att förbättra 
överrapporteringen till 
bedside med bättre struktur, 
innehåll och organisation , 
framförallt  tidsmässigt för 
sjuksköterskor vid 
skiftbyten på vårdavdelning.  

Observationsstudie under 
två veckors tid. Sex 
sjuksköterskor studerades 
vid den sista timmen av 
deras skift. Dessa sex 
sjuksköterskor svarade 
även på en enkät. 

   n = 6 Tidsvinst med 16 minuter vid överrapporteringen efter implementeringen av bedside och standardiserad                                                      
mall. Resultatet visar ett behov av en mall att följa vid rapportförfarandet så alla patienter får samma                            
frågor. Det gav en kvalitetsförbättring. Sjuksköterskorna upplevde en ökad tillfredställese efter bedside                  
överrapportering. Bedside hjäper sjuksköterskorna att prioritera sina arbetsuppgifter kommande                            
arbetspass. Resultatet visar att patienten ibland kunde monopolisera överrapporteringen och ta över den.                       
Mallen behövdes därför göras om med tillägg för information om att sjuksköterskor behöver diskutera                   
omvårdnadsfrågor först. I resultatet framkom att privata frågor och känslga frågor bör diskuteras i privat                                
rum eller utanför patientsalarna.. 

K 

III 

Sand-Jackelin, 
Sherman,2014 

USA 

A Qualitative 
assessment of 
patient and nurse 
outcomes of 
bedside nursing 
report 

Syftet var att kvantifiera 
kvantitativa resultat vid 
ändrad rutin till blandad 
form av överrapportering 
vid bedside av 
sjuksköterskor 

Studien metod var 
kvantitativ, kvasi 
experimentell studie med 
enkät undersökning till 
både patienter och 
sjuksköterskor med 17 
frågor där de värderar 
svar på en skala 1-5. 

   n =543 
Patient  

n=148sju
kskötersk
or 

Signifikant skillnad med förbättring från post till pre införande av bedside vad gällande, ha kännedom                     
om vem ansvarig sjuksköterska var kommande arbetspass. Patienten var nöjd med sjuksköterskorna                                        
efter rapporten. Patienten uppmuntras till att vara delaktig i överrapporteringen. Patienten kan delge                            
viktig information och  blir viktig i överrapporteringen. Bedside främjar delaktighet och är relativt                            
stressfri. Rapporteringen är en effektiv kommunikationsmetod och rapporten är färdig inom rimlig tid.                        
Patient fallskador  minskade efter införandet av bedside under den första månaden med 7 stycken.                                       
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implementation  Enkätstudie genomfördes 
i 3 , 13 månader efter 
införandet av bedside. 
Sju avdelningar på ett 
universitets sjukhus 
deltog. 

 

   (195) 

Ingen signifikant ökning i övertid för sjuksköterskorna kunde påvisas.           

Bradley, 
Mott.2013, 
Australia 

Adopting av 
patient centered 
approach: an 
investigation into 
the introduction of 
bedside handover 
to three rural 
hospitals 

Syfte att studera processen 
överrapportering och utfallet 
av bedside för 
sjuksköterskor efter  
implementeringen av 
överrapporteringen. 

Studien var empirisk med 
tre lantliga sjukhus 
inkluderade. 
Blandad metod, 
kvantitativ och kvalitativ 
del. Nio patienter valdes 
ut och 48 sjuksköterskor 
deltog och alla hade 
arbetat innan och efter 
införandet. 

n=57 

(Bortfall 
ej 
redoovisa
t) 

Patienten upplevde delaktighet vid bedside. Dessutom upplevde de att de var välinformerade och sedda                                 
av sjuksköterskor genom att de blir involverade i sin vård via bedside. Sjuksköterskor upplevde även de                     
en ökad patientdelaktighet, ökad nöjdhet och känsla att vårda vid överrapporteringen. Sjuksköterskorna                   
upplevde mindre tidsåtgång för överrapportering. Bedside är en bra metod för att främja                                      
personcerntrerad vård. Resultatet svarar till syftet. 

K och 
P 

II 

Athwal, Fields, 
Wagnell,2009, 
USA 

 

Standardization off 
, Change –of – 
Shift Report 

Syftet var att beskriva och 
skapa en standardiserad 
skiftrapportmall och 
undersöka om innehållet dvs 
kvaliteten i rapporten ökade 
och om rapporten kunde 
vara mer tidseffektiv med en 
mall.  

Interventionsstudie, 
observationsstudie, 
otillräckligt beskriven 

  n= 60 

(Bortfall 
ej 
redoovisa
t) 

Skapade en ny standardiserad mall för överrapporteringen. Tiden för överrapportering minskade med 30-                                                           
60 minuter i rapporteringsrum. Tiden för överrapportering bedside tog ca 10-15 minuter. Detta gav en                  
avsevärd minskning i övertid för sjuksköterkorna med den nya rapport mallen. Sjuksköterskornas                       
arbetsmiljö förbättrades då övertiden sjönk. Resultatet visar också att risk för fallolyckor minskar. En                       
genomgång av avvikelser visar att innan den nya rapportmallen förekom ca 1-2 fallolyckor per dag och                        
efter införandet av mallen blev det rapporterat ett fall på  sex månader. Sjuksköterskorna träffar sina                     
patienter tidigare på sitt skift och det uppskattas av patienterna. 

P 

III 

Kerr, Lu, 
McKinlay, 
2013, Australia 

 

Bedside Handover 
Enhance 
Completion of 
Nursing Care and 
dokumentations 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskans och 
barnmorskansperspektiv 
mot förändringen 
överrapportering bedside 
vid skiftbyten. 

En deskriptiv kvalitativ 
studie med semi 
strukturerade intervjuer 
som bandinspelats. 
Öppna svarsalternativ. 
Analys genom teman. 

n=30 

 

Två huvud teman identifierades; förbättrad personcentrerad vård och dokumentation samt förbättrat                   
samarbete mellan patient och sjuksköterska kliniskt. Sjuksköterskorna upplevde förbättrad                        
dokumentation, bättre kontinutet och förbättrat partnerskap med patienten. En tidig visualisering av                    
patienten, journalen och fokuserad information gav möjlighet till kontroll om alla omvårdnadsåtgärder                          
var genomförda. Sjuksköterskor och barnmorskor upplevde bättre kommunikation med patienten och att             
möjlighet att  klargöra och ställa frågor finns. Vårdplaner skapas tillsammans med patienten. Bedside                           
främjar delaktighet och personcentrerad vård. Bedside medger möjlighet för närstående att få och ge                
information. Läkemedelshanteringen  hanteringen upplevdes förbättrad genom kontroll av journal med               
patient och pågående sjuksköterska. Oro fanns för sekretess och känsliga frågor och strategier som                 
information i patientens  journal ska finnas. 

K 

I 

Jeffs, Acott, 
Simpson, 
Campbell, 
Erwin, Lo, 
Besswick, 
Cardoso, 2013, 

The Value Of 
Bedside Shift 
reporting- 
Enhancing Nurse 
Surveillance, 
Accountability, 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskornas 
erfarenheter och upplevelse 
av bedside nurse to nurse 
vid skiftbyte efter 
implementering av bedside. 

Studien var en kvalitativ 
Intervjuer- öppna 
svarsalternativ utfördes 
av assistent sex månader 
efter implementering , 
Frivilligt deltagande av 
sjuksköterskorna som 
tillfrågats via mail. Fyra 

n=43 Två nyckelteman framkom; klargörande av information och uppmärksamma risker samt att visualisera                   
patienten tidigt så vård prioriteringar kan ske. Sjuksköterskorna upplevde genom detta en förbättrad               
patientsäkerhet och att metoden var mer strukturerad. Sjuksköterskorna upplevde en ökad                             
patientsäkerhet genom att tillsammans med kollega diskutera omvårdnadsbehov. Patienten kunde ställa                           
frågor och bli insatta i sin vårdplan tyckte sjuksköterskorna som uppskattade detta. Bedside ger en                                  
bättre övervakningsförmåga och skapar engagemang hos patienten. Bedside ger sjuksköterskan                               
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Canada  

(forts.) 

and patient Safety vårdavdelningar 
tillfrågades och två 
exkluderades. Direkt 
kontent analys användes 

möjlighet att dubbelkolla medicinering tillsammans med patienten i dennes journal. 

Jeffs, Beswick, 
Acott, 
Simpson, 
Cardoso, 
Campbell, 
Erwin, 2014 

Canada 

Patients views of 
Bedside Nursing 
Handover 

Syfte att utforska patienters  
erfarenheter och upplevelser 
vid införande av  bedside  
överrapportering 

En studie med kvalitativ 
metod med kvalitativ 
innehålls analys, intervju, 
semistrukturerade frågor 
med öppna svar. Intervju 
guide med 
bandinspelning. 

n=45 

(bortfall 
ej 
redovisa) 

Studiens resultat delas in i tre teman: Patienterna upplevde delaktighet genom personlig kontakt samt                                                      
skapar möjligheter till att påverka och delta i information som utbyts.  Bedside skapar utrymme för                        
personlig kommunikation och med det är bedside positivt ur personcentrarat perspektiv. Patienten                         
upplevde att rapporteringen gick fortare och uppskattade att sjuksköterskan introducerade pågående,                                           
trygghet skapades. Identifiering och åtgärd av eventuella medicinska felaktigheter och biverkningar                         
kunde identifieras vid bedside. Patienterna kände insyn, delaktighet och därmed trygghet i sin vård.                       
Patienterna uppskattade att vara delaktiga i bedside. De flesta patienterna var bekväma med att bedside                   
kunde höras av grannen vid sängen bredvid  men det finns några som upplevde olust kring detta.  

K  

II 

Tidell, 
Edwards, 
Snider, 
Lindsey, Reed, 
Scroggins, 
Zarski, 
Brigance, 2011. 

USA 

 

A Nursing Pilot 
Study on Bedside 
Reporting to 
Promote Best 
Practice and 
patient/ Family 
Centered Care 

Syftet var att undersöka 
effektiviteten av bedside 
överrapportering efter 
implementering. 

Retrospektiv och 
Prospektiv studie– enkät 
till samtliga 
inneliggandes patient/ 
familjer under  ett år,  
sjuksköterskor deltog: 31 
enkäter innan 
implementering , 23 svar 
och 29 efter 
genomförande-till 
sjuksköterskorna med 17 
svar. 

n31= pre 

(8) 

 

n=29post 

(12) 

Resultatet visar på en signifikant skillnad mellan före och efter införandet, vad gällande patientens                      
nöjdhet med information kring behandling, vård och status. Ökad nöjdhet  hos sjuksköterskan av bedside                         
och en  signifikant minskning av övertiden.  Resultatet svarar delvis till syftet      

P och 
R 

III 

McMurray, 
Chaboyer, 
Wallis, 
Johnson, 
Gherke, 2010. 

Australia 

 

Patients 
perspective of 
bedside nursing 
handover 

Att undersöka patientens 
syn på delaktighetvid 
bedside överrapportering av 
sjuksköterska 

Deskriptiv case studie 
med semi strukturerade 
intervjuer som 
bandinspelats. 10 
patienter som valts av 
chefssjuksköterskan 
tillfrågades om 
deltagande. Analys 
genom teman. 

n=10 Bedside främjar att bli en partner och genom detta personcenrering i vården. Patienter kände sig ,                                
delaktiga, informerade och fick veta vem som ansvarar för vården kommande skift. Patienten kände att                           
de kunde förstå vad sjuksköterskan förväntade sig av dem genom information vid bedside. Patienten                              
känsla av kontroll och möjlighet att kunna rätta till ev. felaktigheter som in lyssnas till vid bedside.                        
Passivitet finns också beskriven , alla patienter önskar ej deltaga vid bedside. Bedside uppmuntrar till                  
delaktighet genom att sjuksköterskan ber patienten delta. En patient önskade ej deltaga eller vara                     
delaktig. En patient upplevde att bedside överrapportering var tidspressad. Patienterna indikerade att                       
språket och kommunikationen var passande till stunden för bedside. Patienterna upplevde framför allt                              
känslan av att vara integrerade i vården. 
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Staggers, 
Jennings, 2009 

USA	

The Content and 
Context of Change 
of shift report on 
Medical and 
Surgical Units	

Syfte att beskriva nuvarande 
innehåll i överrapportering 
vid skiftbyten samt utforska 
Huruvida sjuksköterskorna 
använder datorstöd. 

Kvalitativ-
Observationsstudie- 
bandinspelade 
överrapporteringar. Sju 
vårdavdelningar. 53 
observationer och 38 
sjuksköterskor deltog.	

n=38	 Fyra teman framkom; Dance of the reports (här känner sjusksköterska till patienten och tar bara upp det 
aktuella, dvs det som hänt senaste tiden),Just the facts ( Endast fakta presenteras , t.ex. blodsocker kl. 
15 var; nästa blodsocker kl. 19- ger ej personcentrering), Proffessional Nursing Practice (Assessment, 
observationer och beslut  reflekteras och interageras) och Lightning the load. (Personliga reflektioner 
delges här; ” håll ett öga på honom”, reflekterade). Sjuksköterskorna upplevde bättre flyt i 
överrapporteringen och färre avbrott skedde, utbyte av relevant data , Hård data utgjorde 30 % av 
innehållet i varje rapportering. Hög ljudnivå på expeditioner försvårar överrapporteringar och skapar 
dålig arbetsmiljö. Tidsförlust vid rapportering pga. letar efter personal ca 45-60 minuter. Rapporten 
varade i 4,4 minuter . Det finns ingen strukturerad mall för rapportering och tomma papper skrivs på. 
Ostrukturerade rapporter i korridoren förekom liksom avbrott i form av telefoner, ringsignal frånpatient 
och det gällde framför allt muntliga rapporter. Sjuksköterskorna förstärker kommunikationen med 
ögonkontakt i stökiga miljöer	

K 

II	

Ford, Heyman, 
Chapman, 2014 

USA 

Patient Perceptions 
of Bedside 
Handoff 

Syftet var att identifiera 
patientens uppfattningar 
kring bedside rapport 
genom att fråga dem om 
deras erfarenheter. 

Kvantitativ, prospektiv 
tvärsnittsude.103 
patienter deltog , 
enkätundersökning. 2 
vårdavd m 46 bäddar var. 
Deskriptiv statistik för 
summering av  
Deltagarna erhöll 
ersättning för deltagande. 

n= 103 

   (4) 

Resultatet visar inte på samband mellan demografisk data och övrig data. Bedside rapport förekommer 
ej konsekvent. Patienter som fått uppleva bedside fler än tre gånger var mer positiva till metoden. 
Patienterna upplevde att de var informerade och att planering och åtgärder var utformade efter deras 
behov, likt personcentrerad vård. Patienten kände sig säkrare då de kunde hjälpa till att minimera fel, 
det ökade deras förståelse för vården och blev mer nöjda. Om bedside utförs konsekvent finns 
signifikant skillnad vad gällande positiva patienter. Evidens för att använda bedside finns. 
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