
!!!!!!!!!!!!!
!
!
!
!
!
SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV BEDSIDE- RAPPORTERING!!!
- En litteraturöversikt med fokus på patientsäkerhet och patientinkludering inom slutenvård!!!!!!! !!
Emelie Emanuelz !
Malin Nordström Smedberg! !!!!!!!!!!!

Dokumenttyp – Omvårdnad GR (C) Vetenskaplig teori och metod !
Huvudområde: Avdelningen för omvårdnad!

Högskolepoäng: 15 hp!
Termin/år: T6, HT 2017!

Handledare: Irene Vestling !
Examinator: Annika Karlström!

Kurskod/registreringsnummer: OM019G!
Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet  



ABSTRAKT!
Bakgrund:  Bristfällig kommunikation inom vården leder till 100 000 vårdskador i Sverige varje år. 
Informationsöverföring i form av rapportering av patienter är en stor del av sjuksköterskans yrke. I början 
av varje arbetspass sker en rapport om patienterna på sjukhusavdelningar. Bedside- rapportering är en typ 
av rapportering som sker vid patientens sängkant och kommunikationen är en nyckelkomponent i 
rapporteringen. Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att studera sjuksköterskans upplevelse av 
informationsöverföring i form av bedside- rapportering i omvårdnadsarbetet, inom den somatiska 
slutenvården. Metod: I denna litteraturöversikt har forskning sammanställts gällande sjuksköterskors 
uppfattningar om bedside- rapportering, 11 vetenskapliga artiklar har inkluderats. Resultat: En 
sammanställning av de inkluderade artiklarna resulterade i fem teman. Förbättrad prioritering av arbetet, 
hinder vid informationsöverföring, övning främjar utövande, bedside- rapportering inkluderar patienten 
och upplevelse av säkrare vård. Diskussion: Bedside- rapportering har visat sig ha en positiv påverkan på 
sjuksköterskors upplevelser av graden av patientsäkerhet och patientinkludering, dock finns det en del 
hinder i att rapportera vid patientens sängkant. Bedside- rapportering upplevs ha en positiv effekt gällande 
personcentering inom slutenvården. Slutsats: Sjuksköterskorna upplever att det är positivt när patienterna 
får vara delaktiga i sin egna vård, vilket bedside- rapportering bjuder in till. Sjuksköterskor upplever även 
att vården blir säkrare. Det finns för lite forskning inom detta område och det bör forskas mer för att kunna 
generalisera resultatet.!!
Nyckelord: Bedside- rapportering, patientsäkerhet, personcentrering, sjuksköterska !!
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INTRODUKTION!

De sex kärnkompetenser yrkesprofessionella sjuksköterskor jobbar utifrån idag är: 

personcentrerad vård, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, samverkan i team, informatik 

och säker vård. Dessa kärnkompetenser används av sjuksköterskor för att dessa anses vara 

nödvändiga, för att kunna möta framtidens krav på en god vård med god kvalitét (Leksell & Lepp, 

2013, ss.12-13). I denna litteratöversikt kommer tre av dessa kompetenser att belysas, det är 

personcenterad vård, informatik och patientsäkerhet relaterat till bedside- rapportering.!

!
BAKGRUND !

Kommunikation !

Fossum (2013, ss. 25-26) antyder att kommunikationen har kommit att ha en allt större betydelse 

inom vården. Definitionen av kommunikation beskrivs som ett utbyte av ömsesidighet. 

Socialstyrelsen (2017,a), tar i en av sina sammanställningar upp att det brister i kommunikationen 

mellan vårdenheter inom slutenvården och att detta utgör en risk för vårdskador. !

Dyrholm Siemsen et al. (2012) definerar kommunikation som ett utbyte av verbal och skriven 

information från en person till en annan. Studien beskriver att avsaknad av skriven eller verbal 

information är riskfyllt för patienten. Studien tar även upp de misstag som kan ske när 

kommunikation är otydlig, exempelvis på grund av språksvårigheter eller när rapportering sker 

via telefon. Fossum (2013,s. 46) antyder att det finns en del hinder och problem i 

kommunikationen och att dessa hinder kan skapa missförstånd, eller till och med avsaknad av 

nödvändig information. Det finns ömsesidiga krav och förväntningar på en god kommunikation 

mellan två människor (Fossum 2013, s.26). !

Personcentrering och delaktighet !

Vinthagen (2013, s.74) framför att det finns ett grundantagande inom hälso- och sjukvården som 

innebär att behandling ska resultera i en förbättrad kvalitet på människors hälsa, eller åtminstone 

en minskad ohälsa. Det finns ett antal faktorer som påverkar människors hälsa och förbättrad 

kommunikation är en betydande sådan. Vårdpersonal anser sig ofta ha mer kunskap och veta bäst 

och därför utesluter patienter i beslut som handlar om dennes vård. Självbestämmande är idag ett  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uttalat mål i vården, alltså borde det finnas ett intresse hos vårdpersonalen i att involvera patienter 

i den egna vården. Vines, Dupler, Van Son och Guido (2014) tar i sin studie upp att patienterna 

känner sig exkluderade från sin vård gällande information och beslut. Socialstyrelsen (2015) 

uppger i en sammanställning om vård- och omsorgstagares delaktighet att individen själv ska 

kunna påverka sin vård. Ett begrepp som har sammanfattat detta är just delaktighet. I lagen om 

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  kapitel 1, 1 § sägs det att ”Vården skall så 

långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten skall visas omtanke 

och respekt” (SFS 1998:531). Även patientlagen kapitel 5, 1 § styrker patientens delaktighet. 

”Hälso- och sjukvården ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med 

patienten” (SFS 2014:821).!

Robinson, Callister, Berry och Dearing (2008) beskriver i sin litteraturöversikt att patientcentrering  

härstammar från ett holistiskt synsätt inom vården. Tidigare har vårdaren varit den som haft 

kontrollen i relationen mellan patient och vårdare. Då fanns ett sjukvårds-centrerat fokus vilket 

innebar att patienterna fick vård utan att själva vara delaktiga eller få ha åsikter. En tidig förklaring 

till patientcentrering är att relationen mellan patient och vårdare består av att patienten får 

medverka i att fatta beslut, och i sin egna vård. Leksell & Lepp, (2013, s.13) beskriver dock att 

svensk sjuksköteskeförening har valt att ändra begreppet patientcentrerad vård till ett mer 

nyanserat begrepp, personcentrerad vård. Personcentrerad vård beskrivs av McCance & 

McCormack (2013, s.88). Författarna menar att arbeta personcentrerat innebär att sjuksköterskorna 

ska vara engagerade, arbeta med patienternas värderingar och övertygelser, ha en empatisk 

närvaro, ta beslut tillsammans med patienten och att arbeta för ett partnerskap. Personcentrering 

är en arbetsform som koncentrerar uppmärksamheten mot patienten som person. Britten, Lydahl, 

Naldemirci, Elam och Wolf (2016) beskriver i sin studie skillnaderna mellan att vara en patient och 

vara en person. Sjuksköterskorna i denna studie menar att patienterna lätt kan ses som ett objekt, 

där sjukdomen kan mätas med hjälp av medicinska mätmetoder. Sjuksköterskorna från studien 

menar att det är mer komplext att se en person än en sjukdom då sjuksköterskorna måste se förbi 

det medicinska. I denna studie menas att personen inte är sin sjukdom, utan att patientrollen är en 

tillfällig roll som en person tar på sig under sin sjukhusvistelse. Generellt sett brukar 

sjukvårdspersonal prata om patienterna över deras huvud, patienterna får då inte vara delaktiga i 

teamet. En sjuksköterska i studien förklarar att hon alltid försöker att behandla patienterna som 

hon själv skulle vilja bli behandlad som patient. Johnson & Cowin (2012) beskriver i sin studie hur 

en del sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att involvera patienterna i rapporteringen och hade 

den därför vid sängkanten. Dock var det en del sjuksköterskor som inte delade den åsikten och 

ville inte prata inför patienterna. De höll därför rapporten utanför patientens dörr.  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Patientsäkerhet!

Enligt Öhrn (2009, s.372) innerbär patientsäkerhet att patienten ska skyddas mot vårdskador. En 

vårdskada är en skada patienten har fått på grund av vården, men som hade kunnat undvikas. 

Öhrn (2009,s.397)  menar att en bidragande orsak till missar och skador i vården, är en 

improduktiv kommunikation. Att information överförs och tolkas korrekt är viktigt, detta för att 

rätt beslut ska kunna fattas av alla de som är involverade i patientens vård. Det är också viktigt för 

att rätt åtgärder ska ske. Enligt patientsäkerhetslagen kapitel 6, 4 §  uppges sjukvårdspersonalens 

skyldighet att anmäla vårdskador för att stärka patientsäkerheten. Där beskrivs att ”Hälso- och 

sjukvårdspersonalen är skyldig att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls. Personalen ska i 

detta syfte till vårdgivaren rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller 

hade kunnat medföra en vårdskada” (SFS 2010: 659). !

Varje år drabbas mer än 100 000 patienter inom den somatiska slutenvården av vårdskador 

(Socialstyrelsen, 2017b). De skador som inkommit till patientnämnden har institutionen för vård 

och omsorg (IVO) under år 2015 gjort en sammanställning av. I en sammanställning framkommer 

det att bristande kommunikation är ett av de större områdena vid klagomål, som inkommit till 

patientnämnden. Flertal av de klagomål som inkommer till patientnämnden, har med 

informationsöverföring till patient eller familjemedlem att göra. Det fanns också klagomål på en 

ofullständig kommunikation, frånvaro av samtal mellan parterna eller bristande delaktighet. År 

2016 var det 7087 klagomålsärenden hos IVO som det togs beslut kring, av dessa var det 4193 som 

skattades ha relevans för patientsäkerheten och blev därmed utredda. Det var 1474 som 

resulterade i kritik mot vårdgivare. Kritiken var främst riktad mot brister i kommunikation, 

kompetens, personalkontinuitet, otillräcklig information samt brister i samverkan. 

Sjukvårdspersonal är i behov av information som är aktuell gällande patienterna, deras 

behandling samt hälsotillstånd, för att säkerställa kontinuitet (Socialstyrelsen, 2017a).   !

Rapportering                                                                                                                                            !

Det finns olika typer av rapportering mellan sjukvårdspersonal. Tillvägagångssätt för rapportering 

är exempelvis genom tyst rapport eller som det även kallas, läsrapport. Det som menas med det är 

att sjuksköterskorna läser i patienternas journaler istället för att prata med varandra eller att 

sjuksköterskan och undersköterskan tillsammans läser patienternas journaler. En annan typ av 

rapportering är att eftermiddagspersonalen muntligt ger sig själva rapport, efter att ha läst 

patienternas journal. Eftermiddagssköterskan går då igenom patienterna gemensamt med sina 

medarbetare. Den muntliga rapporten mellan skiften kan anses vara förlegad då den består av den  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faktiska informationen av patientens vård men innehåller också subjektiva värderingar. Detta då 

sjuksköterskan som ger rapporten är den som avgör vad som ska tas upp i den muntliga 

rapporteringen, vilket kanske inte är den information den mottagande sjuksköterskan själv hade 

valt ut ur journalen. Dock finns det risker med att ta bort den muntliga rapporten helt och hållet, 

exempelvis att utbytet av tankar och funderingar emellan kollegor försvinner. Vilket in sin tur kan 

leda till att funderingar om patienternas vård minskar. Det är viktigt att personalen som är 

involverade i vården har en öppen dialog med varandra angående sådant som rör patienten 

(Björvell, 2011, ss. 44-45). En annan typ av rapportering är bedside- rapportering som Mirsch (2013) 

beskriver är något som görs tillsammans med patienten. Alltså rapporteringen sker vid patientens 

säng, detta kan göra att patienten själv blir mer delaktig i rapporten och därmed i sin egna vård.!

Bedsiderapportering!

Anderson, Malone, Shananhan och Manning (2014) tar i sin litteraturöversikt upp bland annat 

rapportering och överföring av ansvar vid skiftbyte. De säger att personalen hade olika 

uppfattningar om när ansvaret för patienterna överlämnades till en annan personal. Anderson et 

al. lyfter även fram bedside- rapportering i sin litteraturöversikt. Studien visar att patienters 

involvering i den egna vården påverkas vid bedside- rapportering. Vines et al. (2014) beskriver i 

sin studie att bedside- rapportering påverkade informationsöverföringen. En del 

sjukvårdspersonal anser att de kan prioritera annorlunda efter användandet av bedside- 

rapportering, då de får se och träffa patienterna tidigt under arbetspassets gång. Anderson et al. 

(2014) tar upp att det finns en del orosmoment kring denna typ av rapportering. Det finns fler 

personer som kan höra om privata saker på grund av delad patientsal. För sjukvårdspersonal finns 

det lagar och regler som måste följas för att inte röja sekretessen. I offentlighets- och sekretesslagen 

(2009:400) kap. 7 1 § beskrivs det att det ”Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får 

uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad” 

(Sveriges riksdag, 2017). Anderson et al. (2014) sammanfattar i sin litteraturöversikt att olika 

studier visar att denna form av rapportering inte borde ses som ett avskärmat initiativ, utan som 

en strategi för personcentrerad omvårdnad.!

!
!
!
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PROBLEMFORMULERING!

Informationsöverföring om patienterna sker i sjuksköterskans dagliga arbete oavsett arbetsplats, 

där har kommunikation en stor roll. Flertalet av de vårdskador som årligen sker, är på grund av 

bristande kommunikation. Då sjuksköterskans yrkesprofession är i ett ständigt förbättringsarbete, 

är det därför av vikt att alltid jobba för att förbättra rapporteringen av patienter. Därför ska denna 

litteraturöversikt belysa hur sjuksköterskor upplever att bedside- rapportering kan stärka 

patientsäkerheten samt patientinkludering inom slutenvården.!

!
SYFTE !

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

informationsöverföring i form av bedside- rapportering i omvårdnadsarbetet inom den somatiska 

slutenvården. !

Frågeställning: !

Hur upplever sjuksköterskorna att patientsäkerheten påverkas när bedside- rapportering sker?!

Hur upplever sjuksköterskorna att bedside- rapportering inkluderar patienterna i den egna 

vården?!

!
METOD !

Design !

Studien är en litteraturöversikt. Segersten (2012, s.100) förklarar vad en litteraturöversikt är och 

beskriver det som en kartläggning av kunskapsläget inom ett specifikt område. Det är en fördel att 

välja ett ämne som både kvalitativa och kvantitativa forskare kan ha ett intresse för, då det ger ett 

bredare sökande av artiklar. Arbetet kan ha en påverkan på det praktiska arbetet inom vården och 

även lyfta fram det som inte har forskats på. Polit & Beck (2014, s.116) beskriver att en 

litteraturöversikt är en sammanfattning av den fakta som finns på ett sökt forskningsområde. Både 

de som läser eller producerar forskning inom omvårdnad behöver kunskap i att läsa, kritisera och 

förbereda skrivna sammanfattningar av evidens. Huvudsyftet med en litteraturöversikt är att ta 

reda på vilken forskning som finns och vad som saknas.  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Inklusionskriterier och exklusionskriterier!

Artiklarna som inkluderas i denna litteraturöversikt ska vara orginalartiklar skrivna på engelska, 

artiklar med ett etiskt resonemang och att artikeln når en medelhög eller hög kvalitét samt att de är 

peer- reviewd. Artiklar som exkluderas är litteraturöversikter, artiklar som inte är originalartiklar, 

artiklar med låg kvalitét samt artiklar som inte handlar om slutenvård. Även artiklar som är äldre 

än fem år exkluderas. I denna litteraturöversikt är slutenvård den valda kontexten, därför 

exkluderas artiklar som inte handlar om slutenvården.                           !

Litteratursökning!

Vetenskapliga artiklar har sökts på i databaserna PubMed och Cinahl, för att vara säker på att de är 

vetenskapliga har de undersökts i Ulricsh webb. Avgränsningar som har använts är att artiklarna 

skall vara peer- reviewed, och att abstrakt ska finnas tillgängligt. För att forskningen skall vara 

relevant i nutid, har sökningen avgränsats från 2012-2017. Frisökning har även gjorts genom att 

granska alla inkluderade artiklars referenser, samma inklutions- och exklusionskriterier gäller för 

dessa. I och med frisökningen lästes ytterligare 15 abstrakt och sex artiklar, som 

kvalitétsgranskades. Där efter inkluderades tre artiklar till resultatet.!

!
I tabell 1 och 2 redovisas sökningarna som har gjorts, sökningarna har gjorts med MeSH-termer/

Major och fritext. De slutliga sökorden blev Nursing, Nursing Care, Nurses, Bedside report, shift 

report, Hand off, Patient Safety och Communication.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Sida 6 av 22



Tabell 1. Översikt av litteratursökningar, gjord i Cinahl 2017-09-12!

!
!
!
!

Nummer Sökord Avgränsninga
r

Antal träffar Antal 
inkulderade 
efter läst titel

Antal 
inkluderade 
efter läst 
abstrakt 

Antal 
inkluderade 
efter läst 
artikel 

Antal 
inkluderade 
efter 
relevansbedö
mning och 
kvalitétsgran
skning 

#1 nursing 
(fritext)

522908

#2 nursing care 
(majr)

9285

#3 nurses (majr) 24336

#4 #1 OR #2 OR 
#3

657982

#5 bedside report 
(fritext)

656

#6 shift report 
(fritext)

2507

#7 bedside shift 
report (fritext)

153

#8 handoff (majr) 368

#9 #5 OR #6 OR 
#7 OR #8 

2487

#10 #5 OR #6 OR 
8

2487

#11 patient safety 
(majr)

72630

#12 safe patient 
care (fritext)

9176

#13 #11 OR #12 9176

#14 communicatio
n (majr)

16849

#15 #4 AND #10 985

#16 #15 AND #11 660

#17 #16 AND #14 328

#18 #17 Peer rewiewd, 
abstract 
avalibe, år 
2012-2017

139 32 12 9 8
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Tabell 2. Översikt av litteratursökning, gjord i PubMed 2017-09-13!

Nummer Sökord Avgränsninga
r

Antal träffar Antal 
inkluderade 
efter läst titel

Antal 
inkluderade 
efter läst 
abstract

Antal 
inkluderade 
efter läst 
artkel 

Antal 
inkluderade 
efter 
relevansbedö
mning och 
kvalitétsgran
skning 

#1 nursing (majr) 176155

#2 nursing care 
(majr)

93437

#3 nurses (majr) 60467

#4 #1 OR #2 OR 
#3

752579

#5 bedside report 
(fritext)

1456

#6 shift report 
(fritext)

12410

#7 bedside shift 
report (fritext)

57

#8 hand off 
(fritext)

5111

#9 #5 OR #6 OR 
#7 OR #8

18911

#10 #5 OR #6 OR 
#8

18911

#11 patient safety 
(majr)

6494

#12 safe patient 
care (majr)

8108

#13 #11 OR #12 145913

#14 communicatio
n (majr)

225855

#15 #4 AND #10 720

#16 #15 AND #13 135

#17 #16 AND #14 55

#18 #16 5 år, abstract 
avalible 

81 12 3 0 0
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Urval, relevansbedömning och granskning!

De artiklar som har inkluderats i denna litteraturöversikt är originalartiklar och har kritiskt 

granskats med SBU´s granskningsmallar. De artiklar som har fallit bort har exkluderats på grund 

av att de inte stämmer överens med inklusionskriterier, samt att de inte varit vetenskapliga och 

inte till syftet relevant. De artiklar som har frisökts har dock avgränsats till 10 år för att kunna 

fånga upp fakta som kan ha missats på grund av en tidigare smal avgränsning i databaserna. I 

bilaga 1, tabell 3 redovisas granskningen av artiklarna. !

Analys !

De kvalitativa artiklarna har kvalitétgranskats med hjälp av SBU- granskningsmall för kvalitativ 

forskning (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering 2014). De kvantitativa artiklarna 

har granskats med hjälp av Forsberg & Wengström (2003) granskningsmallar för interventions 

studier samt deskriptiva studier. Enligt Polit & Beck (2014, s. 124) bör artikel för artikel granskas 

för att ta reda på vilken kvalitet studien har. Detta är för att det ska kunna dras en slutsats om den 

generella evidensen och hitta det som i dagsläget saknas i forskningen. Enligt metoden som 

Friberg (2016, ss.140-141) beskriver, har artiklarna lästs igenom flertal gånger för att begripa sig på 

resultatet och kontexten. Sedan har likheter och skillnader i artiklarna sökts på och olika delar i 

alla artiklarna har därefter sorterats i kategorier som hittats genom likheter. !

!
Detta tillvägagångssätt utmynnade i att artiklarna noggrant har lästs igenom och granskats. 

Likheter har markerats genom färgkodning för att hitta gemensamma kategorier. De fem 

kategorier som uppstod genom denna metod var: förbättrad prioritering av arbetet, hinder vid 

informationsöverföring, övning främjar utövandet, bedside- rapportering inkluderar patienten och 

upplevelse av säkrare vård. Att just dessa teman framkom var för att författarna till föreliggande 

arbete ansåg att dessa fem teman var till hjälp för att svara på syftet. !

Etiska överväganden!

De etiska överväganden som gjorts för detta arbete är att ett etiskt godkännande eller resonemang 

har sökts i artiklarna, detta hittades i nio av de elva inkludera artiklarna. Det är viktigt att etiskt 

förhållningssätt finns, då forskningen som görs inom vården handlar om människor, som inte skall 

kunna identifieras. Polit & Beck (2014, s.83) framför att inte en enda deltagare i någon studie ska 

fara illa av att delta. Det är viktigt att deltagarna får en försäkran om att deras deltagande, samt 

den information som de delar med sig av aldrig kommer att användas mot dem. De etiska  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överväganden som författarna till denna litteraturöversikt anser sig ha, är att på ett rättvist och 

nyanserat sätt få med alla studiers resultat och göra de olika artiklarna rättvisa i detta arbete. !

!
RESULTAT !

I resultatet redovisas 11 artiklar varav en artikel var av mixad metod, sex artiklar var kvalitativa 

och fyra artiklar var kvantitativa. Dessa artiklar är gjorda i USA, Kanada och Australien. Resultatet 

av dessa artiklar utmynnade i fem teman som redovisas nedan. Dessa teman är förbättrad 

prioritering av arbetet, hinder vid informationsöverföring, övning främjar utförandet, bedside- 

rapportering inkluderar patienten och upplevelse av säkrare vård.!

Förbättrad prioritering av arbetet!

Fem av de inkluderade artiklarna varav fyra är kvalitativa och en med mixad metod redovisas 

nedan. Författarna till dessa artiklar är överens om att vid en bedside- rapportering fick 

sjuksköterskorna en överblick över dagens arbetsuppgifter. Detta gjorde att sjuksköterskan 

upplevde att hon får lättare att prioritera dagen när hon fick träffa patienterna redan under 

rapporteringen. !

!
Groves, Manges och Scott- Cawiezell (2016) kom fram till att bedside- rapportering underlättade 

prioritering för arbetsdagen. När sjuksköterskorna kom in i patientsalen använde de sig av sina 

sinnen för att bedöma patienternas allmäntillstånd. Det var en fördel att sjuksköterskan såg 

patienten under rapporteringen. Detta underlättade inte bara prioriteringen, utan bedside- 

rapportering gav också en chans för sjuksköterskan att direkt agera om en säkerhetsrisk skulle 

upptäckas. Bedside- rapporteringen gav ett bra tillfälle att se patienten i början av arbetspasset 

vilket gjorde att sköterskorna enkelt kunde se förändringar i patientens tillstånd, exempelvis 

omläggningar eller patienters allmäntillstånd. Detta var viktigt på grund av att inom vården kan 

mycket ändras på kort tid. Liu, Manias och Gerdtz (2012) styrker detta genom att beskriva att 

sjuksköterskan som påbörjade sitt pass fick en möjlighet att ställa frågor till den sjuksköterska som 

skulle gå hem, om exempelvis patienternas sårtillstånd samtidigt som de faktiskt fick se såret. 

Groves et al. (2016)  menar att det därför var viktigt att med egna ögon se patienternas 

utgångstillstånd fortast möjligast i början av arbetspasset. !

!
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Jeffs et al. (2013) beskriver att sköterskorna upplevde att det var en fördel att skaffa sig en 

överblick av patienterna för att lättare veta vilken patient som borde besökas först. Detta gav även 

en möjlighet att se om patienten var stabil i början av skiftet. Chaboyer, McMurry och Wallis (2010) 

menar även de att sjuksköterskorna upplevde att de fick mycket mer information och möjlighet till 

observation när de faktiskt ser patienten själva. Sjuksköterskorna upplevde sig ha en bättre 

förståelse för patienten och mer tillförlitlig information efter bedside- rapportering. En annan 

fördel som Groves et al. (2016)  beskrev var att de som börjar sitt pass med rapporten vid 

sängkanten kunde jämföra det som de hört eller läst i journaler, och sedan bilda sig en egen 

uppfattning när de såg patienten. Liu et al. (2012) framför att sjuksköterskorna som deltog i deras 

studie upplevde det som positivt att se patienten och journalen tillsammans under rapporteringen 

vid sängkanten. !

!
Bedside- rapportering gav sjuksköterskorna en chans att upptäcka saker under passets gång, 

exempelvis en rodnad som uppkommit efter rapporteringen. Bedside- rapportering gav också 

sjuksköterskan en chans att fråga den avgående sjuksköterskan saker som kanske inte tänkts på 

om de inte sett patienten under rapporteringen (Groves et al. 2016), eller om en patients 

behandling, exempelvis syrgasbehandling som kontinuerligt pågick vid sängen (Liu et al. (2012).!

Vid besdside- rapportering kunde den sjuksköterska som började passet fråga den avgående 

sjuksköterskan om information som inte kommit fram under rapporteringen (Jeffs, et al.2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att bedside- rapportering gjorde det lättare för dem att prioritera sina 

arbetsuppgifter. När de hade sett alla patienter, visste de lättare vilken patient de skulle träffa först. 

Till skillnad från innan användandet av bedside- rapportering, då de bara hade en skriftlig rapport 

att utgå ifrån (Groves et al. 2016 ; Jeffs et al. 2013). Sjuksköterskorna upplde att bedside- 

rapportering gjorde att de fick en snabb överblick av patienterna och deras tillstånd. De beskrev 

även sambandet mellan bedside- rapportering och möjligheten att se patienten, som ett mer 

tillförlitligt och bättre sätt för informationsöverföring av patienters status (Jeffs et al. 2013). 

Chaboyer et al. (2009) beskriver att sjuksköterskorna i deras studie upplevde att bedside- 

rapportering tillät dem att på ett mer meningsfullt sätt bearbeta information som gavs under 

rapporteringen vid sängkanten. !

Hinder vid informationsöverföring !

I de sju artiklar som redovisas nedan är fyra artiklar kvalitativa, två artiklar kvantitativa och en 

artikel av mixad metod. Sjuksköterskorna i dessa studier upplevde att bedside- rapportering inte  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bara förde med sig sådant som var positivt. Sjuksköterskorna ansåg att bedside- rapportering 

kunde vara ett problem beträffande sekretessen. Sjuksköterskorna upplevde även att det fanns 

störningsmoment under den dagliga rapporteringen som kunde leda till att 

informationsöverföringen inte blir korrekt. !

!
Jonson, Carta och Throndson (2012) påvisar att dokumentation som inte utfördes kontinuerligt var 

ett problem. Sjuksköterskor förlitade sig då på information från patienten istället för information 

från annan vårdpersonal. När information saknade var sjuksköterskorna tvungna att söka upp 

informationen vilket de inte alltid hade tid för, det kunde leda till förseningar i vården. På grund 

av detta gjordes studien med en implementering av bedside- rapportering som fick olika 

omdömen av sjuksköterskorna. En av sjuksköterskorna i studien menade att bedside- rapportering 

borde förkastas då hon uttryckte det som att patienterna faktist inte alltid var intresserade av att 

vara delaktiga i rapporteringen. Samtidigt upplevde många av sjuksköterskorna att verbal 

rapportering var att föredra. !

!
Whitty, Sprinks, Bucknall, Tobiano och Chaboyer (2016) beskriver i sin studie sjuksköterskors 

uppfattningar av bedside- rapportering i jämförelse med patienters uppfattning. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var att föredra att delge känslig information under rapporteringen någon 

annanstans än vid patienten säng. Det var också att föredra att skriva ner känslig information 

istället för att uttrycka den verbalt vid patientens säng. Groves et al. (2016) tar i sin studie upp att 

sjuksköterskor upplevde det som en förutseende handling mot patienterna, att diskutera känsliga 

saker utanför patienternas rum, för att patienterna inte skulle bli illa till mods. Det denna studie 

tog upp som känslig information var exempelvis att upprepa terminaldiagnoser eller nya 

patologiska svar, exempelvis efter en undersökning. Chaboyer et al. (2010) menar även de att 

sjuksköterskor hellre valde att överföra känslig information utanför rummet eller skriftligt. Liu et 

al. (2012) uttrycker däremot att sjuksköterskor inte var oroliga gällande känslig information vid 

bedside- rapportering. Sjuksköterskor i denna studie menade att det bara var att dra för 

skiljeväggen mellan patienterna i ett delat rum. Dock valde sjuksköterskorna att gå ut och 

diskutera sådant som patienterna inte skulle veta vid just det tillfället. Chaboyer et al. (2009) 

beskriver i sin studie att sjuksköterskorna hade en viss oro kring informationsöverföring via 

bedside- rapportering om patienternas privata information. Men trots detta ansåg 

sjuksköterskorna att denna typ av rapportering kunde vara användbar. !

!
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Ett annat hinder som generellt fanns inom all typ av rapportering var störningsmoment. Spooner, 

Corley, Chaboyer, Hammond och Fraser (2014) tog i sin studie upp att det var många 

störningsmoment i rapporteringarna mellan arbetsskiften. Författarna till studien räknade ut att, 

var 10:e minut var det ca 1.2 störningar under rapporteringen. Den största kategorin av 

störningsmomentet var andra sjuksköterskor och läkare som ville framföra något. Andra 

störningsmoment var annan sjukvårdspersonal samt droppräknare som larmade. Groves et al. 

(2016) menar att vid en rapportering inne hos patienten, alltså en bedside- rapportering blev det 

färre distraktioner och störningsmoment. Sjuksköterskorna i deras studie upplevde att de blev mer 

distraherade under rapporteringen utanför rummet av exempelvis kollegor. !

Övning främjar utövandet!

I två kvantitativa studier beskrivs implementering av bedside- rapportering genom att 

sjuksköterskorna fick träning i denna typ av informatiosöverföring. När sjuksköterskorna fick 

träna på att rapportera vid sängkanten ökade deras följsamhet i användandet av bedside- 

rapportering och underlättade att all viktig information kom med i rapporten, till skillnad från 

innan implementeringen av bedside- rapportering. !

!
Scheidenhelm & Reitz (2017) har gjort ett projekt för att förbättra bedside- rapportering. I deras 

studie fick deltagarna utföra träning av bedside- rapportering för att öka följsamhet i användandet 

av just bedside- rapportering bland sjuksköterskorna. Innan införandet av projektet, användes 

redan bedside- rapportering sporadiskt hos sjuksköterskorna. Effekten av interventionen 

resulterade i en ökad följsamhet av bedside- rapportering hos sjuksköterskorna. Wollenhaup, 

Stevenson, Thompson Gordon och Nunn (2017) har även de utfört ett kvalitetsförbättringsprojekt 

där de genomför en modifierad bedside- rapportering, där en del av informationen gavs utanför 

rummet och en del vid sängkanten. Alla deltagande sjuksköterskor fick genomgå en träning i 

denna typ av rapportering. Det var vissa komponenter som alltid skulle ingå i rapporteringen. 

Efter införandet av denna kvalitétsförbättring, blev det stor skillnad i följdsamheten av dessa 

komponenter i rapporteringen än tidigare. Alltså visade det sig att bedside- rapporteringen gjorde 

det enklare för sjuksköterskorna att få med allt i rapporten och inte missa viktig information. Två 

månader efter införandet av projektet hade tillfredsställelsen av rapportering hos sjuksköterskorna 

ökat markant.  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Bedside- rapportering inkluderar patienten !

Åtta artiklar som beskrivs nedan kom fram till liknande resultat. Det är fem kvalitativa studier, två 

kvantitativa studier och en studie av mixad metod. Dessa åtta studier kom fram till att beside- 

rapportering hjälpte sjuksköterskorna att inkludera patienter i sin egna vård. Sjuksköterskor 

upplevde att patienter blev mer delaktiga och mer aktiva i sin egna vård när de bjöds in till att 

delta under rapporteringen. !

!
I en studie framkom det att sjuksköterskor värdesatte att involvera patienterna i 

skiftrapporteringen, vilket sjuksköterskorna gjorde vid en bedside- rapportering (Jeffs et al. 2013). 

Efter en bedside- implementering på ett sjukhus, blev sjuksköterskorna bättre på att inkludera 

patienter och familjen i rapporteringen (Wollenhaup et al., 2017). Från en annan studie framförde 

vissa av sjuksköterskorna att den bästa vården med den bästa kvalitén som går alltid bör ges. 

Sjuksköterskor menar att den bästa vården framkom genom att inkludera patienterna (McMurray, 

Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2010), även patienterna upplevde bedside- rapportering positivt, 

då de kände att det är det enda sättet att få reda på vad det är som hände i deras egna vårdprocess 

(Chaboyer et al., 2009). Involvering av patienter i rapporteringen kan resultera i att patienterna 

berättar om något ska tilläggas i rapporteringen, exempelvis information om medicinering (Jeffs et 

al. 2013). Detta styrks i en studie där sjuksköterskor upplevde att bedside- rapportering gav 

sjuksköterskorna en chans att få återkoppling från patienterna om hur medicineringen fungerade 

(Liu et al., 2012). Även i denna studie upplevde sjuksköterskorna att det gav patienterna en 

möjlighet till att ställa frågor som inte hade blivit besvarade under skiftets gång (Jeffs et al. 2013). I 

en studie som utfördes på en pediatrik avdelning, upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att 

involvera patienterna och familjen i rapporteringen. Genom att främja deltagande hos familj och 

patient bildade ett förtroende och en relation till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i denna studie 

hade som rutin att försöka bjuda in till delaktighet genom att värdesätta familjens och patientens 

kunskaper (Groves et al., 2016). Den sjuksköterska som skulle avsluta sitt pass, bjöd in patienten 

till konversationen, vilket uppskattades av både patient och personal (Liu et al., 2012). !

!
Sjuksköterskor upplevde att när patienter involveras, förebyggdes ångest för patienterna. Det gav 

då en större chans för patienter och familj att säga till när de upptäckte en risk. De menade även att 

de själva som sjukvårdare fick en försäkran om att informationen stämde, vilket innebar att både 

sjukvården och patienten visste vad som ska hända (Groves et al., 2016). I en undersökning 

observerades det att i en tredjedel till lite mer än hälften av alla bedside- rapporteringar var 

patienterna aktivt involverade. Sjuksköterskorna i samma undersökning, upplevde att patienterna  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kände sig involverade då kommunikationen mellan patient och sjuksköterskor fungerade under 

sjukvårdsprocessen. Det gjorde att patienterna visste vem som skulle ta hand om dem (Chaboyer 

et al., 2010). Sjuksköterskor kände att det är viktigt att patienterna involverade i rapporteringen 

(Whitty et al., 2016) samt såg bedside- rapportering som en möjlighet att involvera och engagera 

patienterna i sin egna vård (Chaboyer et al., 2010). Bedside- rapportering gav också patienter en 

möjlighet att känna sig värdefulla (Chaboyer et al., 2010). Genom en personcentrerad 

informationsöverföring, ökade interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter, vilket gjorde 

informationen mer omfattande och meningsfull. Bedside- rapportering gav plats för 

sjuksköterskor att reflektera och utbilda patienter samt att direkt svara på patienternas frågor 

(McMurray et al., 2010). !

Upplevelse av säkrare vård!

Sex studier visade att sjuksköterskor upplevde att patientsäkerheten förstärktes vid bedside- 

rapportering. Att driva en säker vård och identifiera risker för att undvika skador i tid, sågs som 

en betydande faktor. Att driva en säker vård är någonting som sjuksköterskor upplevde att de får 

hjälp med vid bedside- rapportering. Av dessa sex studier var fem kvalitativa studier och en var av 

mixad metod. !

!
Sjuksköterskorna som deltog i en studie gjord av Groves et al. (2016) beskrev att det underlättade 

att berätta patientens historia från skift till skift samt att det minskade risken för vårdskador. En av 

deltagarna framförde att det hjälpte att höra patientens historia igen även om hon har haft 

patienten sedan tidigare. Den generella kopplingen mellan bedside- rapportering och 

patientsäkerhet, var att bedside- rapportering gav bättre möjligheter att hitta risker samt gav en 

bättre identifiering av patienter. En annan fördel som lyftes av författarna var att under skiftet kan 

patientens allmäntillstånd förändras. Därför var det av positiv anda att se patienten i början av sitt 

skift. I Chaboyer et al. (2010) studie framkom det att sjuksköterskorna genomförde en 

säkerhetsgenomgång under rapporteringen. De undersökte att patienten kunde nå larmknappen, 

tittade på förband, insticks-ställen samt att syrgas och eventuell annan utrustning fungerade som 

den skulle. Säkerhetsgenomgången göjorde att sjusköterskorna enligt Groves et al. (2016) kände sig 

mer säkra och upplever att de visste vad som pågått från början av sitt skift. Då sjuksköterskorna 

vid bedside- rapportering endast såg en patient åt gången minskade det även risken att blanda 

ihop patienter med varandra eller vad som skulle göras med vilken patient. Sjuksköterskorna 

upplevde att i en rapportering utanför rummet kunde det bli lite rörigt och då var det lättare att 

bland ihop patienterna.  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En inverkan som patientinkludering enligt Groves et al. (2016) kunde ha på patientsäkerheten, var 

att när sjuksköterskor jämförde information med patient och familj geav det en möjlighet att tidigt 

upptäcka misstag som kunde ha begåtts. En till fördel som lyftes fram var att sjuksköterskorna 

tillsammans under rapporteringen dubbelkollade patienternas pågående infusioner, 

omläggningar, infarter och syrgasbehandlingar. Även här fanns det möjlighet att upptäcka 

eventuella riskfaktorer som kunde komma att skada patienten. McMurray et al. (2010) styrker 

detta. Författarna beskriver att sjuksköterskorna upplevde det som positivt att sjuksköterskorna 

tillsammans under rapporteringen dubbelkollade informationen. Sjuksköterskorna upplevde att 

bedside- rapportering hjälpte dem att se hur patienterna mådde samt att de fick en möjlighet att 

svara på frågor och på patientens funderingar redan vid rapporteringen. Liu et al. (2012) beskriver 

även de att sjuksköterskorna i deras studie dubbelkollade medicinlistor mellan skiften under 

rapporteringen för att undvika medicinska misstag. Dock upplevde sjuksköterskorna att det inte 

alltid fanns tid till detta då rapporteringen utanför rummet tog för lång tid. Den avgående 

personalen förlitade sig på dem som kom och skulle påbörja sitt pass, att dubbelkolla att 

medicineringen stämde, vilket var av betydelse för patientsäkerheten. Bedside- rapportering gav 

samtidigt utrymme för sjuksköterskor att lära varandra nya saker om patienten eller patientens 

vård. Sjuksköterskorna beskrev att de gillade att dubbelkolla tillsammans, speciellt efter ett långt 

arbetsskift. Sjuksköterskor som påbörjade sitt pass med ”nya ögon”, såg och tänkte annorlunda. 

Just i denna studie har detta resulterat i att sjuksköterskorna har hittat flertal potentiella risker och 

även faktiska risker. En av deltagarna uttryckte att hon kände sig mer säker med bedside- 

rapportering när hon själv fick se med egna ögon. Hon upplevde att det känns bättre då hon var 

ansvarig för patienten hela skiftet (Groves et al., 2016). !

!
Jeffs et al. (2013) beskriver att bedside- rapportering gav patienter och sköterskorna en möjlighet 

till att identifiera och korrigera faktiska och potentiella fel på ett mer nyanserat sätt. Sjuksköterskor 

hade möjlighet till att se alla patienter i början av sitt arbetspass istället för att läsa rapportbladet 

om alla patienter på hela avdelningen. Sjuksköterskorna kunde då upptäcka fel samt korrigera 

dem mycket snabbare genom en bedside- rapportering. Sjuksköterskorna berättade att under 

skiftrapporteringen, brukade patienter identifiera misstag och risker i deras vårdplan samt 

diskutera det med sjuksköterskorna. Misstag som hittades och korrigerats av patienterna var 

exempelvis information kring patienternas hälsa, olika tester samt medicinering. Sjuksköterskorna 

som deltagit i denna studie var positivt inställd till bedside- rapportering då de lättare kunde 

identifiera risker under rapporteringen. En sjuksköterska i studien beskrev att när hon hade fått 

rapport för flera patienter samtidigt, kunde det ske misstag i informationsöverföringen. Vid en  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bedside- rapportering hade patienten möjlighet till att rätta de sjuksköterskorna sa. Hon beskrev 

även att det händer att ny information kommer fram som patienterna inte ännu informerat om, 

vilket gjorde att alla inblandade var på samma nivå. Chaboyer et al. (2009) beskriver att speciellt 

nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att bedside- rapportering hjälpte till att framföra rätt 

information och att identifiera risker och främja en säker vård. Studien belyser även att sex 

månader efter bedside- rapportering infördes, upplevde sjuksköterskorna att patientsäkerheten 

ökat.  !

!
DISKUSSION !

Metoddiskussion !

Designen som har använts är en litteraturöversikt, det anses vara ett bra sätt att sammanställa och 

kategorisera den forskning som finns då syftet på studien är att studera upplevelser. De 

inklusionskriterier som finns i denna studie valdes för att relevant forskning till syftet skulle 

inkluderas. Dock är inklusionskriterierna för frisökning något annorlunda. För friskökningen 

valdes istället forskning som var upp till 10 år gammal då det ansågs vara nödvändigt för att få 

med mer viktig information som inte inkluderats i den första sökningen. Ett inklusionskriterium 

värt att diskutera är att ett etiskt resonemang krävs. I alla artiklar som granskats har det sökts efter 

etiska resonemang och godkännanden, då författarna anser det vara en viktig punkt beträffande 

forskning på människor. I alla de inkluderade artiklarna har det dock inte hittats ett godkännande 

av en etisk kommitté men det har tolkats som att ett resonemang kring etik funnits med i 

artiklarna. Artiklar utan tydligt etiskt godkännande har ändock inkluderats då de anses ha stor 

betydelse för syftet. Exkluderingskriterier har varit artiklar som ej varit vetenskapliga då de 

artiklarna inte tillfört studien någonting eftersom evidens saknas.!

!
Till resultatet har det inkluderats åtta artiklar genom strukturerad sökning samt tre artiklar genom 

frisökning. Olika typer av design har använts i de inkluderade artiklarna. Kvalitativa artiklar 

valdes för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte, beskrivande. Kvantitativa artiklar har 

kunnat redogöra för hur ofta något inträffade, samt mixade studier har kunnat framföra de båda 

delarna. Flertalet av de inkluderade artiklarna har samma författare vilket gör att resultaten 

tenderar att vara liknande i de flesta studier, vilket kan vara en svaghet i arbetet. 

Litteratursökningen har kunna göras i ännu en databas, men de två databaser  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som användes gav tillräckligt med relevanta träffar, för att författarna skulle ha motiv att söka i 

ännu en databas. Anledningen till att inga artiklar inkluderats från PubMed är för att de relevanta 

artiklarna som fanns i PubMed, redan var inkluderade från tidigare sökning i Cinahl. Alla 

sökorden som visas i tabell 1 samt tabell 2 söktes var för sig. Detta har gjorts för att visa att alla 

sökord har en betydelse i den slutliga vetenskapliga sökningen. Detta gjorde att författarna tillslut 

hade rätt sökord för att få en sådan bred sökning som möjligt inom det aktuella området och 

därmed fick med all data relevant syftet. Artiklarna är granskade med SBU´s granskningsmallar på 

ett strukturerat och korrekt sätt. Anledningen till att dessa mallar valdes var för att de redan var 

bekant hos författarna, samt att de är enkla att jobba med och ger en tydlig granskning. För att 

hitta likheter i alla artiklar har artiklarnas resultat färgkodats efter de teman som kommit fram 

under granskningen. Detta gjorde det enkelt och smidigt att sammanställa ett strukturerat och 

relevant resultat för att kunna svara på studiens syfte. Att resultatet har fått den utgång som det 

fått kan bero på de sökord som har använts samt bakgrunden till de olika artiklarna. Artiklarna är 

gjorda i Australien, USA och Kanada, detta kan ha en betydande faktor för resultatet. Exempelvis 

är inte metoderna att rapportera mellan skiftbytena på samma vis över hela världen. I Sverige är 

sjuksköterskor van vid en viss struktur på rapporten, en viss kultur hålls som kanske inte helt 

överensstämmer med hur det ser ut vid rapporteringarna i exempelvis USA. Det kan vara en 

svaghet att studien inte har svenska artiklar inkluderade då det ger en svårighet att överföra 

resultatet till ett svenskt kontext. Att alla artiklarna är gjorda i USA, Australien och Kanada gör att 

det finns svårigheter i att generalisera resultatet till annan population, vilket också är en svaghet i 

studien. Anledningen till att inga svenska artiklar har inkluderats är för att de inte funnits några 

som fallit inom inklusionskriterierna för denna litteraturöversikt. !

!
En annan svaghet i denna litteraturöversikt är att analysen är relativt kort, anledningen till detta är 

att författarna inte använde sig av någon specifik analysmodell. Hade en analysmodell använts har 

arbetets kvalité kunna höjas och resultatet har kunnat bli annorlunda. Analysprocessen gick 

relativt fort i arbetet då färgkodningen gjorde att de teman som framkom föll sig naturligt enligt 

författarna. Den kontext som valdes till detta arbete var slutenvård då författarna ville lägga fokus 

på den rapportering som sker på sjukhus och inte exempelvis vårdcentral och hemsjukvård. 

Styrkor med denna litteraturöversikt är att de inkluderade artiklarna är väl bearbetade och 

noggrant utvalda efter studiens syfte. En annan styrka är att författarna anser att studiens syfte och 

frågeställningar har blivit besvarade.  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Resultatdiskussion !

Litteraturstudiens resultat visar att det finns en del hinder kring bedside- rapportering som 

informationsöverföring. Ett av dessa hinder som flera sjuksköterskor uttrycker, är att prata om 

känslig information inför patienten. Sjuksköterskorna föredrar att diskutera det på ett annat ställe 

(Whitty et al., 2016). Sjuksköterskor i en studie av Grimshaw, Hatch, Willard och Abraham (2016) 

styrker detta, då de upplever att de är mer fria att prata om patienten på en sköterskeexpedition. 

Sjuksköterskorna upplever att inne hos patienten måste de tänka på vad de säger för att inte bryta 

mot sekretessen eller förolämpa patienten. En studie gjord av Birmingham, Buffum, Blegen och 

Lyndon (2014) styrker att det upplevs jobbigt för sjuksköterskorna att prata om känslig 

information inne hos patienten. Sköterskorna upplever att bedside- rapportering inte är hållbart 

för patientens integritet. Detta kan tolkas som att sjuksköterskor generellt upplever att det är ett 

problem att överföra känslig information inne hos patienterna, dock är det viktigt att patienterna 

får vara delaktiga i sin egna vård. Just bedside- rapportering är ett tillfälle att bjuda in patienten i 

sin vård. Litteraturstudiens resultat förklarar att sjuksköterskor upplever, att genom inkludering 

av patienterna framkommer bästa möjliga vård, vilket sjuksköterskor strävar efter. 

Personcentrering främjas genom användandet av bedside- rapportering och bedside- rapportering 

gör att patienterna känner sig involverade i sin vård. Patienter som pratas med under deras 

sjukvårdsprocess, känner sig involverade (Groves et al., 2016; Grimshaw at al. 2016). Författarna 

till litteraturöversikten tolkar det som ett komplext ämne, där det finns flera olika motpoler som 

alla har relevant stöd. Många sjuksköterskor upplever att det är jobbigt att ta upp känslig 

information inne hos patienten och upprepa den vid varje skift, vilket lätt kan ske vid en bedside- 

rapportering. Det finns rädslor, framförallt för att integritet kan kränkas och att sekretess kan 

brytas. Samtidigt ger denna typ av informationsöverföring en stor möjlighet till att inkludera 

patienten i sin vård, vilket är otroligt värdefullt för både personal och patienter. Dessa 

meningsskillnader gör det svårt att veta vad som egentligen väger tyngst.!

!
I Sverige är inte bedside- rapportering en norm som typ av informationsöverföring i skiftbytet. 

Dock finns flertal utländska studier som beskriver fördelar med denna typ av rapportering, men 

även svårigheter med att byta tillvägagångssätt för informationsöverföring till bedside- 

rapportering. Wollenhaup et al. (2017) beskriver att efter en implementering av bedside- 

rapportering blir det enklare för sjuksköterskor att rapportera utan att missa viktigt information. 

Salani (2015) menar att sjusköterskors engagemang och tillfredsställelse ökar i och med  att de 

börjar användas sig av bedside- rapportering. Det kan tolkas som problematiskt att byta 

tillvägagångssätt för informationsöverföring, då det kan vara svårt för sjuksköterskor att helt och  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hållet gå över till en bedside- rapportering. Detta tar litteraturstudiens resultat upp, där det 

framkommer att sjuksköterskors följsamhet till användandet av bedside- rapportering ökar efter 

att får träna på denna typ av rapportering. Street et al. (2011) menar att följsamhet till användandet 

av bedside- rapportering ökade även i deras studie efter implementeringen. Även fast det kan 

tolkas som problematiskt att byta tillvägagångssätt för informationsöverföring och det kan finnas 

hinder på vägen kan det också finnas en hel del fördelar. Eftersom att bedside- rapportering är en 

så pass ny form av informationsöverföring, kan det vara av stor vikt att som sjuksköterska få träna 

på att utföra bedside- rapportering. Det behövs erfarenhet för att känna sig trygg i nya 

tillvägagångssätt, inte endast gällande rapportering. Just därför är förbättringsarbete av allt som 

sjuksköterskor gör i arbetet viktigt.!

!
I en studie av Mardis et al. (2016) upplever sjuksköterskor att bedside- rapportering kränker 

patienternas integritet. Grimshaw et al. (2016) styrker Groves et al. (2016) att känslig information 

inte bör tas upp inne på patientsalen. Sjuksköterskorna från studien uttrycker att de inte känner sig 

bekväm i att rapportera känsliga diagnoser inne hos patienten. Till exempel en diagnos som 

innebär en stor förändring, speciellt om läkaren inte har varit in tidigare med informationen. 

Samtidigt menar Groves et al. (2016) att sjuksköterskor anser det är viktigt att bilda en relation 

med patienten och dennes familj samt att bygga ett förtroende för sjuksköterskan. Detta görs 

genom att involvera patienten och familjen i vården och skiftrapporten. Birmingham et al. (2014) 

intygar detta i sin studie. De menar att en del sjuksköterskor upplever att bedside- rapportering 

ökar patientens tillit för sjuksköterskorna. Därför upplever en del sjuksköterskor att de föredrar att 

kommunicera inne hos patienten. Bedside- rapporteringen sågs även öka tilliten mellan 

sjuksköterskorna. Bolster & Manias (2010) har även belägg för detta påstående. Från deras studie 

framkommer det att sköterskor upplever att det är viktigt att lära känna patienter och bilda en 

relation med dem, vilket sker via en personcentrerad vård. Utifrån dessa yttranden, drar 

författarna till denna litteraturöversikt slutsatsen att bedside- rapportering kan föra något positivt 

med sig för att patienten ska känna sig mer involverad och delaktigt i sin egna vård, alltså en mer 

personcentrerad vård. Men som det även tas upp, finns det hinder med att utöva bedside- 

rapportering. Att ta upp känslig information inne på patientsalen inför patienten, eventuell familj 

eller andra patienter, kan vara svårt och leda till ett konflikter och jobbiga situationer. !

!
Utifrån denna litteraturöversikts resultat framkommer det att det finns delade meningar om 

effekten av bedside- rapportering som informationsöverföring. Resultatet visar dock mycket  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positiva upplevelser ifrån sjuksköterskans perspektiv. Resultatet lyfter exempelvis att 

sjuksköterskor upplever att arbetsdagen går lättare att prioritera när sjuksköterskorna får träffa 

patienten i början av arbetspasset. Groves et al. (2016) beskriver att sjuksköterskor upplever att det 

är viktigt att se patienten och dess utgångstillstånd i början att arbetspasset. Detta styrker 

Grimshaw et al. (2016) som säger att bedside- rapportering upplevs som en hjälp för att 

sköterskorna ska få en uppfattning om patienterna och dess tillstånd. Groves et al. (2016) fortsätter 

beskriva att sjuksköterskor upplever det som en fördel att börja passet vid patientens säng för att 

bilda sig en uppfattning om det som står i journalerna. Även detta kan Grimshaw et al. (2016) 

styrka, sjuksköterskorna upplever att det hjälper att se patienten för att lägga ihop en rättvis 

helhetsbild om patienten. Birmingham et al. (2014) bekräftar detta i deras studie som handlar om 

rapportering i skiftbyten generellt. Där tar de upp att sjuksköterskor upplever att det hjälper att se 

patienten för att få en anknytning till den information som överförts i rapporteringen. Denna 

information kan tolkas som att bedside- rapportering ger sjuksköterskor en möjlighet att redan i 

början av skiftet lägga ihop information om patienten och patientens faktiska tillstånd. Det gör att 

sjuksköterskor sparar värdefull tid och energi som kan läggas på att från början prioritera rätt och 

eventuellt upptäcka problem eller risker, vilket stärker patientsäkerheten. !

!
Vid en bedside- rapportering ser sjuksköterskorna endast en patient åt gången, vilket minskar 

risken att patienterna blandas ihop med varandra (Groves et al. 2016). Grimshaw et al. (2016) 

framför att bedside- rapportering motverkar att sjuksköterskor blandar ihop patienterna. Bedside- 

rapportering innebär också att sjuksköterskor som börjar sitt pass får en möjlighet att scanna 

patienten och dennes behandling, exempelvis omläggningar och intravenösa infarter. Precis detta 

tar Groves et al. (2016) upp i sin studie, att sjuksköterskor gemensamt undersöker dessa faktorer 

under en bedside- rapportering. Från studien framkommer det även att patienters allmäntillstånd 

snabbt kan skifta inom vården, därför är det en fördel att se patienten från början av arbetspasset. 

Utifrån detta resultat kan det tolkas som att bedside- rapportering ger sjuksköterskorna en lättnad 

i att snabbt i början av arbetspasset kunna få se patienten för att själv göra en bedömning och 

upptäcka eventuella risker hos patienten. !

!
SLUTSATS !

I föreliggande litteraturöversikt var syftet att belysa sjuksköterskors upplevelse av bedside- 

rapportering, samt hur sjuksköterskor upplevde att patientsäkerheten och patientinkluderingen 

påverkas av denna typ av informationsöverföring. Utifrån en sammanställning av resultatet och  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diskussionen kan det dras en slutsats av denna litteraturöversikt. Författarna tolkar resultatet som 

att sjuksköterskor upplever att bedside- rapportering har en förhållandevis positiv inverkan. En 

stor del av upplevelserna är att att bedside- rapportering öppnade upp för en personcentrerad 

vård då patienten under rapporteringen bjuds in som delaktig i sin vård. Detta upplevde många 

sjuksköterskor som positivt då inte bara patient och familj fick vara delaktig, utan bedside- 

rapportering underlättade på många vis sjuksköterskans arbetsuppgifter. När sjuksköterskorna 

fick se patienten direkt under passets början, kunde de lättare prioritera och upptäcka eventuella 

och faktiska risker. Det underlättade för en och god och säker vård. En god och säker vård på lika 

villkor, med mål att se personen bakom sjukdomen är av stor betydelse i den kommande 

yrkesprofessionen som sjuksköterska. !

!
För att kunna generalisera till annan population och just i detta fall en nordisk population behövs 

det mer forskning inom detta område, framförallt i Sverige och övriga Norden. Detta är på grund 

av att det svenska sättet att bedriva sjukvård på, ser annorlunda ut från andra delar av världen. I 

sin helhet anser författarna till denna litteraturöversikt att bedside- rapportering kan ha en klinisk 

betydelse i sjuksköterskans arbete. Som det nämnts ovan kan sjuksköterskors upplevelse av 

bedside- rapportering förbättra och underlätta sjuksköterskors arbete på många vis. 

Sjuksköterskors upplevelser är att bedside- rapportering har en positiv inverkan av att inkludera 

patienten samt att stärka patientsäkerheten. !

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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BILAGA. 1!!
Tabell 3. Översikt av inkluderade artiklar.!!
Författare, 
årtal & land 

Studiens 
syfte

Typ av 
studie

Deltagare/ 
Bortfall

Metod, 
Datainsamli
ng, Analys

Huvudresult
at

Kommentare
r gällande 
kvalitet

Chaboyer, 
Mc Murray, 
Johnson, 
Hardy, Wallis 
& Ying 
(2009), 
Queensland,
Australien 

Förbättra 
patientcentra
rad vård: 
bedside 
överlämning 
i omvårdnad 

Kvalitativ, 
Kvalitetsförb
ättrings 
studie. 

Framkomme
r ej ur 
artikeln

Enkäter före 
och efter 
implementati
onen, !!
Beskrivande 
statistik

Patienter 
uppfattade 
bedside- 
rapportering 
positivt. 
Sköterskorna 
beskriver att 
processen 
hjälper till att 
det blir rätt 
information 
samt de 
tycker att det 
ger en 
säkrare vård

Medel 

Chaboyer, 
Mc Murray, 
Wallis (2010), 
Australien

Att beskriva 
struktur, 
process och 
uppfattning  
av bedside- 
rapportering. 

Mixad 
metod, 
Beskrivande 
fallstudie  

532 
observatione
r och 24 
intervjuer 
(inget 
bortfall 
nämns)

Mixad 
medtod, 
semistruktur
erade 
observatione
r och 
intervjuer. 
Analyserades 
genom 
innehållsanal
ys samt 
iterativ 
granskning 

I ca en 
tredjedel av 
rapporterna 
var de aktivt 
med, men 
generellt var 
patienterna 
och familjen 
inbjuden till 
rapporten för 
ex. ställa 
frågor. 
Sköterskorna 
gjorde en 
säkerhetsgen
omgång inne 
hos 
patienterna 
ex. 
kontrollera 
funktion av 
syrgas. 

Hög

Författare, 
årtal & land 



Groves, 
Manges & 
Scott- 
Cawiezell 
(2016), Iowa, 
USA

Syftet var att 
beskriva hur 
sjukskötersk
or kan 
använda sig 
av bedisde- 
rapportering 
för att hålla 
patienterna 
säkra

Kvalitativ, 
observations
studie, 

13 deltagare 
(inget 
bortfall 
angivet)

Semistruktur
erade 
intervjuer, !!
Grounded 
theory

Sköterskorna 
var positiva 
till bedside- 
rapportering. 
Sköterskorna 
tyckte att det 
kändes 
patientsäkert 
då de får 
möjlighet till 
att se 
patienterna 
och lättare 
kunna 
planera sitt 
arbete, även 
att 
patienterna 
får möjlighet 
till att ställa 
frågor. 

Hög

Jeffs, Acott, 
Simpson, 
Cambell, 
Irwin, Lo, 
Beswick & 
Cardoso 
(2013), 
Toronto, 
Canada

Utforska 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
och 
uppfattninga
r associerat 
med ett 
genomförand
e av bedside- 
rapportering 
mellan 
sjukskötersk
or. 

Kvalitativ 
studie, 
Kvalitéts 
förbättrings 
projekt. 

43 deltagare, 
(inget 
bortfall 
angivet)

Intervjuer, !!
Innehålls 
analys

Sköterskorna 
var positiv 
till bedside- 
rapportering, 
att man fick 
se patienten 
snabbt för att 
kunna bilda 
sig en 
uppfattning 
och prioritera 
och att 
patienterna 
var med 
under 
rapporten, då 
kunna lägga 
till saknad 
information 
eller om 
något inte 
stämde.

Hög

Studiens 
syfte

Typ av 
studie

Deltagare/ 
Bortfall

Metod, 
Datainsamli
ng, Analys

Huvudresult
at

Kommentare
r gällande 
kvalitet

Författare, 
årtal & land 



Johnson, 
Carta & 
Throndson 
(2012), 
Winnipeg, 
Canada

Förstå 
problemen 
vid 
informations
överföringen 
mellan 
sjukskötersk
or med hjälp 
av 
kvalitativa 
förbättringsp
rojekt

Kvalitativ 
studie, 
kvalitéts 
förbättrings 
projekt. 

39 deltagare, 
(inget 
bortfall 
angivet)

Semistruktur
erade 
intervjuer, !
Ingen analys 
beskriven, 
endast att 
den gjorts 
men ej hur!

Oregelbunde
n 
dokumentati
on var 
identifierat 
som ett 
problem, de 
flesta 
föredrog att 
ha en verbal 
rapportering 
då man har 
möjlighet att 
ställa frågor 
och ge 
feedback.

Medel!!
Analysen 
besrivs ej i 
studien, bara 
att den har 
gjorts.

Liu, Manias, 
Gerdtz 
(2012), 
Melbourne, 
Australien

Undersöka 
dominans 
och 
undergivenh
et i form av 
kommunikati
on och 
makrelatione
r kring 
medicinkom
munikation 
under 
rapportering

Kvalitativ, 
Kritisk 
etnografisk 
studie, 

76 
sjukskötersk
or och 27 
patienter

Observatione
r, intervjuer 
och video 
inspelningar!!
Analysen 
började med 
att ordagrant 
skriva ner all 
insamlad 
data, trestegs 
kritisk analys 
användes

Sköterskorna 
hade ett 
dåligt 
initiativ till 
att 
kontrollera 
medicinlistor
na under 
bedside- 
rapportering
en. Att få se 
patienten i 
bedside-
rapportering, 
gav 
sköterskan 
möjlighet till 
att knyta 
band och få 
relevant 
information.

Hög

Studiens 
syfte

Typ av 
studie

Deltagare/ 
Bortfall

Metod, 
Datainsamli
ng, Analys

Huvudresult
at

Kommentare
r gällande 
kvalitet

Författare, 
årtal & land 



McMurry, 
Chaboyer, 
Wallis & 
Fetherston 
(2010), 
Australien !

Identifiera 
faktorer som 
influerar 
förändring 
på två 
sjukhus som 
har gått från 
inspalad och 
verbal 
rapportering 
till bedside- 
rapportering

Kvalitatativ, 
kvalitéts 
förbättring 
projekt 

34 intervjuer 
och 532 
semistruktur
erade 
observatione
r 

Lämplighets 
urval, Semi- 
strukturerad
e 
observatione
r och 
djupintervjue
r !!
Conjoint 
analys samt 
tematisk 
analys.

Sjukskötersk
orna 
upplevde att 
det 
underlättade 
arbetets 
genom att gå 
igenom 
säkerheten 
under 
rapportering
en. De 
upplever 
även att 
personcentre
rad 
information 
var 
framgångsrik
.

Medel

Scheidenhel
m & Reitz 
(2017), 
Illinois, USA. 

Öka 
sköterskors 
följdsamhet  
med bedside-
rapportering 
och öka 
patienters 
tillfredsställe
lse.

Kvantitativ, 
Quasiexperi
mentiell 
design med 
en 
intervention. 

290 deltagare 
från början, 1 
föll bort!!

Enkäter, 
observationer
, beskrivande 
analys 

Det blev 
bättre 
följdsamhet 
vid bedside- 
rapportering 
hos 
sköterskorna, 
det fann 
ingen större 
signifikant 
skillnad 
mellan 
grupperna 
efter 
interventione
n. 

Medel

Spooner, 
Corley, 
Chaboyer, 
Hammond & 
Fraser (2014), 
Brisbane, 
Australien

Mäta hur 
ofta det 
uppkom 
störningsmo
ment och 
vilken typ av 
störning det 
var, under 
bedsiderapp
ortering på 
en 
intensivvårds
avdelning.

Kvantitativ, 
Prospective 
observations
studie 

40 
deltagande 
sjukskötersk
or

Semistruktur
erade 
observationer
.!!
Deskreptiv 
analys.

Det var flest 
avbrott och 
störningsmo
ment mellan 
dag och 
kvällsskiftet. 
Största 
störningsmo
mentet var 
konversation
er mellan 
sjukvårdsper
sonal. 

Medel 

Studiens 
syfte

Typ av 
studie

Deltagare/ 
Bortfall

Metod, 
Datainsamli
ng, Analys

Huvudresult
at

Kommentare
r gällande 
kvalitet

Författare, 
årtal & land 



!
!
!

Whitty, 
Sprinks, 
Buknall, 
Tobiano & 
Chaboyer 
(2016),  
Queensland 
& Victoria, 
Australien

Beskriva och 
jämföra 
sjukskötersk
ors 
inställning 
till 
genomförand
et av 
bedside- 
rapportering. 

Kvantitativ, 
discrete 
choice 
experiment 

486 patienter 
och 205 
sköterskor !!
(85 st 
patienter 
bortfall, 5st  
sköterskor 
föll bort)

Enkäter,!!
Statistisk 
analys 

Både 
sköterskor 
och patienter 
fördrog 
bedeside- 
rapportering. 
Sköterskorna 
upplevde de 
jobbigt med 
känslig 
information 
med det 
tyckte inte 
patienterna. 

Medel 

Wollenhaup, 
Stevenson, 
Thompson, 
Gordon & 
Nunn (2017), 
USA

Framgångsri
kt införa en 
modifierad 
bedside- 
överlämning
smodell med 
några 
rapportering
ar innanför 
samt utanför 
patientens 
rum 

Kvantitativ, 
Kvalitets 
förbättrings 
projekt

50 patienter 
deltog (inget 
bortfall 
beskrivs) 

Observatione
r, 
inspelningar, 
enkät, 
Statistisk 
analys 

Följdsamhete
n för 
sköterskorna 
ökade och 
tillfredsställel
se hos både 
patienter och 
sköterskor 
ökade 

Medel 

Studiens 
syfte

Typ av 
studie

Deltagare/ 
Bortfall

Metod, 
Datainsamli
ng, Analys

Huvudresult
at

Kommentare
r gällande 
kvalitet

Författare, 
årtal & land 


