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Abstrakt 
Bakgrund: Idag både vill och ska patienterna vara mer delaktiga i sin vård. Ett sätt att 

involvera patienterna i deras vård är att sjuksköterskan bjuder in dem till att delta i 

överrapporteringen vid ett skiftbyte, så kallad bedside-rapportering. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av bedside-

rapportering i samband med skiftbyte mellan sjuksköterskor på vårdavdelningar. 

Metod: Systematisk litteratursökning utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycInfo. Sökord som innefattade patienters upplevelser och bedside-rapportering 

användes. Analysen utgick från Friberg (2012) med stöd av Polit och Beck (2012).  

Resultat: Resultatet består av 13 artiklar och presenteras i tre huvudteman: Patienternas 

uppfattning av bedside som rapporteringsmodell, Patienternas delaktighet vid överrapportering samt 

Patienten och sjuksköterskans relation. De flesta patienter upplevde bedside-rapportering som 

något positivt och som ett sätt att få möjligheten att delta i samt tycka till om sin vård.  

Diskussion: Genom bedside-rapportering kan patienternas vårdupplevelse förbättras och 

patientsäkerheten öka. Personcentrerad vård bör användas vid bedside-rapportering. 

Slutsats: Bedside-rapportering kan både öka patienternas delaktighet i vården och 

patientsäkerheten och bör därför implementeras i hälso- och sjukvården. Omständigheterna 

kring rapporteringen bör undersökas vidare för att effektivisera metoden så mycket som 

möjligt.   

 

Nyckelord: Bedside-rapportering, Delaktighet, Litteraturöversikt, Patienters upplevelser, 

Personcentrerad vård, Överrapportering  
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Introduktion 

Kunskapen och intresset för medicinska åkommor samt tillhörande vård har senaste tiden 

ökat hos allmänheten. Patienter har blivit mer och mer pålästa och vill därmed vara 

delaktiga i sin vård och behandling. Samtidigt ställer lagar och riktlinjer ökade krav på 

sjukvården att göra patienterna mer delaktiga i utformandet av vården. Ett sätt att öka 

patienters delaktighet är att överrapporteringen mellan vårdpersonal vid skiftbyte sker 

tillsammans med patienten.  

Bakgrund 

Sjuksköterskors överrapportering 

Att överlämna en patientrapport till kollegor som kommer för att ta över arbetet efter den 

omvårdnadsansvariga sjuksköterskan ses som en rutin på vårdavdelningar (Liu, Manias & 

Gerdtz, 2012). Chaboyer, McMurray och Wallis (2010) har, efter tolkning av Australian 

Medical Associations definition, beskrivit överrapportering vid ett skiftbyte som en 

överföring av ansvar för vården av en patient från en vårdgivare till en annan. Det finns flera 

olika sätt att göra denna rapportering på, exempelvis muntligt mellan vårdpersonal, lyssna 

på inspelade rapporter eller skriftligt via dokumentationssystem (Manias, Atiken & 

Dunning, 2005; Riesenberg, Leitzsch & Cunningham, 2010).  

Sjuksköterskors erfarenheter av överrapporteringar finns beskrivet i flertalet studier. Hinder 

för en effektiv kommunikation mellan sjuksköterskor under överrapporteringen och vad 

som kan förbättra effektiviteten av rapporteringen har beskrivits (Johnson, Carta & 

Throndson, 2015; Welsh, Flanagan & Ebright, 2010). För lite information, för lite tid att ställa 

frågor (Johnson, Carta & Throndson, 2015; Welsh, Flanagan & Ebright, 2010) och 

störningsmoment är exempel på sådant som förhindrar en effektiv kommunikation (Welsh, 

Flanagan & Ebright, 2010). När sjuksköterskorna hade tid att prata med varandra och följde 

strukturerade checklistor främjades effektiviteten (Johnson, Carta & Throndson, 2015; Welsh, 

Flanagan & Ebright, 2010). Sjuksköterskor har även rapporterat att de har upplevt att 

information som är irrelevant för patientvården ges vid överrapporteringarna (O’Connell, 

Macdonald & Kelly, 2008). Rapporten måste innehålla information som hjälper 

sjuksköterskan att upprätthålla patientsäkerhet (Kitson, Muntlin Athlin, Elliott & Cant, 2014). 
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Rapporteringen är av stor vikt för att sjuksköterskor ska kunna arbeta patientsäkert 

(Chaudhry et al., 2006), för lite information om patienten gör att sjuksköterskor inte kan ge 

vård med tillräckligt god kvalitet (Welsh et al., 2010). Tran & Johnson (2010) visar att 22 % av 

(N=285) inrapporterade kliniska incidenter orsakades av problem i samband med 

kommunikationen mellan sjuksköterskor. Riesenberg et al. (2010) beskrev i sin 

litteraturöversikt att det finns hinder inom överrapporteringen mellan sjuksköterskor, 

exempelvis distraktioner, för lite information eller tidsbrist, men att informationen om hur 

dessa hinder kan hanteras på bästa sätt är bristfällig.   

Patientens delaktighet 

Patienter har beskrivit att de ville ha möjligheten att få information om hur den kommande 

planeringen för deras vård ser ut samt möjligheten att ställa frågor kring vad de själva tycker 

är viktigt. Patienterna ville aktivt delta i besluten kring deras vård och behandling (Swenne 

& Skytt, 2013). Från och med första januari 2015 gäller en ny patientlag som har till syfte att 

stärka patientens ställning samt främja individens integritet, självbestämmanderätt och 

delaktighet (SFS 2014:821, 1. Kap, 1 §). Vikten av att ge information om patientens 

hälsotillstånd och vård på ett sådant sätt att patienten förstår innebörden av informationen 

betonas (SFS 2014:821, 3. Kap, 1-7 §). Patienter har beskrivit att om de inte förstår 

informationen de får så har de inte heller möjligheten att vara delaktiga (Eldh, Ekman & 

Ehnfors, 2008). World Health Organisation [WHO] (2013) beskriver att patienter bör 

involveras mer i sin egen vård för att en ökad patientsäkerhet ska kunna uppnås. WHO 

menar att detta ställer krav på förändring inom sjukvården, exempelvis måste hälso- och 

sjukvårdspersonal arbeta mer med att stärka patientens möjligheter till effektivt deltagande. 

Bedside-rapportering 

Bedside-rapportering är en överrapporteringsmodell som sker vid patientens säng där 

patienten är i fokus (Anderson & Mangino, 2006; Liu et al., 2012). Liu et al. (2012) menar att 

den sjuksköterska som ska överlämna ansvaret till nästkommande personal bjuder in 

patienten till att själv berätta kort om sin sjukdomshistoria, varför patienten är inneliggande 

och vilka åtgärder som har utförts eller ska utföras. I vissa fall kan specifika formulär 

användas som stöd under diskussionen (Anderson & Mangino, 2006). Liu et al. (2012) 

förklarar att bedside-rapporteringen ger patienten tillfälle att berätta hur den pågående 
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behandlingen upplevs och vilken effekt den haft. Vidare beskrivs att rapportera vid 

patientens säng ger den sjuksköterska som ska ta över omvårdnadsansvaret en chans att 

tidigt möta patienten för att skapa en överblick, få ökad information om hur patienten mår 

samt vad som under kommande skift kan behöva åtgärdas. Författarna menar att denna typ 

av rapportering skapar en djupare relation mellan patient och sjuksköterska. 

Implementeringen av bedside-rapportering på vårdavdelningar har tidigare studerats (Liu et 

al., 2012; Webster, 1999). Även för- och nackdelar med rapportformen finns beskrivna 

(Webster, 1999). Sjuksköterskors åsikter om bedside-rapportering och deras upplevelser av 

hur patienterna påverkas av situationen har studerats av Chaboyer et al. (2010). 

Litteraturöversikter beskriver varför bedside-rapportering är en lämplig metod att använda 

(Anderson, Malone, Shanahan & Manning, 2015; Gregory, Tan, Tilrico, Edwardson & Gamm, 

2014), men få tar upp patienters perspektiv av bedside-rapporteringen.  

Teoretisk referensram  

Personcentrerad vård 

Mead och Bower (2002) beskriver att det finns flertalet begrepp som innefattar betydelsen av 

att se patienten som en egen individ och att vården ska utföras i samråd med patienten. 

Exempel på dessa är personcentrerad vård, patientcentrerad vård och patientfokuserad vård. 

Zucca, Sanson-Fischer, Waller och Carey (2014) förklarar att när individen står i fokus kan 

detta öka patientens delaktighet och säkerhet. Ekman et al. (2011a) beskriver att 

personcentrerad vård strävar efter att se människan som en helhet med sin personlighet och 

inte som ett hälsotillstånd, individen ska ses som en person och inte som en patient. Vidare 

beskrivs att för att kunna se patienten som en person måste personens bakgrund, 

individuella styrkor, svagheter och känslor beaktas. Personcentrerad vård används för att få 

en person aktiv i sin egen vård. Således är detta ett lämpligt tankesätt att följa för att utveckla 

patienternas möjlighet till delaktighet.  

Problemformulering 

I och med de nya kraven från svensk lagstiftning angående patienters delaktighet i 

vårdprocessen ställs nya krav på sjukvården. Patienterna måste få möjlighet att bli mer 
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delaktiga och hur detta görs på bästa sätt måste undersökas vidare. Under den senaste tiden 

har en utveckling av nya arbetssätt skett för att kunna öka patienternas delaktighet. Ett av 

dessa arbetssätt innefattar att överrapporteringen mellan sjuksköterskor sker tillsammans 

med patienten, så kallad bedside-rapportering. Målet med denna litteraturöversikt är att 

skapa en klarhet i hur denna typ av överrapportering upplevs av patienter och vad den 

tillför dem utifrån deras egna upplevelser. Förhoppningsvis leder detta till en klarhet kring 

om detta arbetssätt ökar patienternas delaktighet eller inte utifrån deras eget perspektiv. 

Med kunskapen om hur patienten erfar bedside-rapportering kan arbetet med att stärka 

patienternas delaktighet inom omvårdnadsområdet gynnas.  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva patienters upplevelser av bedside-

rapportering i samband med skiftbyte mellan sjuksköterskor på vårdavdelningar. 

Metod 

Design 

Denna studie har genomförts som en litteraturöversikt. Friberg (2012, s. 133) hävdar att en 

litteraturöversikt skapar en översikt kring forskningsläget inom ett specifikt 

kunskapsområde. Vidare beskrivs att genom studien kan en uppfattning över vad som 

studerats, hur de gått till väga och vilka teoretiska utgångspunkter som legat till bakgrund 

för forskningen uppkomma. Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 101) beskriver att 

tillvägagångssättet för en litteraturöversikt utgörs av ett systematiskt arbetssätt för att finna, 

granska och kvalitetsbedöma studier passande för området. Friberg (2012, s. 134-135) anser 

att ett kritiskt förhållningsätt ska användas vid urvalsprocess, granskning och analys för att 

skapa en ökad trovärdighet av studien. 

Litteratursökning 

Enligt Polit och Beck (2012, s. 100) är CINAHL och MEDLINE/PubMed två användbara 

databaser för omvårdnadsforskning. Därför har databassökningarna till denna 

litteraturöversikt främst utförts i dessa två databaser. Sökningar har även gjorts i andra 

mindre databaser som PsycInfo och SweMed för att säkerställa att ämnet blivit grundligt 
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genomsökt, dock påträffades inga relevanta träffar i den sistnämnda databasen. Genom att 

granska funna artiklars referenslistor efter nya relevanta artiklar, så kallade sekundära 

sökningar, påträffades relevant material.  

Ordet bedside tillsammans med olika sökord för överrapportering som shift reports, handover, 

report och handoff är genomgående för de flesta sökningar. Utöver dessa ord tillkom MeSH-

termer/Cinahl headings/Thesaurus och fritextord som innebär fokus på patienters 

upplevelser, exempelvis satisfaction, attitudes, nurse-patient relations och experienc*. Flertalet 

ord för upplevelser har valts då det inte finns något tydligt ord som innefattar patienters 

upplevelser. Databassökningarna redovisas i tabell 1. 

Tabell 1. Databassökningar. 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Författare 

160121 Cinahl (MH "Patient Attitudes") 

AND bedside handover 

English, swedish, 

peer reviewed 

6 6* 

6** 

6*** 

6**** 

Jeffs et al. 

2013., 

McMurray 

et al. 2011., 

Lu et al. 

2014., 

Bradley et 

al. 2014.,  

Keer et al. 

2014., & 

Wildner et 

al. 2012. 

160121 Cinahl Shift Reports (MH) AND 

bedside AND experienc* 

English, swedish, 

peer reviewed 

10 7* 

2** 

1*** 

1**** 

1✝ 

Maxson et 

al. 2012. 

160121 Cinahl (MH "Patient Attitudes") 

AND (MH "Shift 

Reports") AND bedside 

English, swedish, 

peer reviewed 

9 6* 

2** 

2*** 

2**** 

3✝ 

Timonen et 

al. 2000., & 

Ford et al. 

2014. 

 

160121 Cinahl (MH "Nurse-Patient 

Relations") AND (MH 

"Shift Reports") AND 

bedside 

English, swedish, 

peer reviewed 

13 4* 

1** 

1*** 

1**** 

1✝ 

Cahill 1998. 

 

160121 PubMed "Patient 

Satisfaction"[Mesh] AND 

bedside AND (report OR 

handover)  

English, swedish 23 12* 

3** 

3*** 

1**** 

2✝ 

Sand-Jecklin 

et al. 2013. 
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160121 PsycInfo [Thesaurus]("Client 

Attitudes") AND 

"bedside report" 

english, swedish, 

peer reviewed 

1 1* 

1** 

1*** 

1**** 

Sand-Jecklin 

et al. 2014. 

160111 Sekundär Från Bradley & Mott 2013    Chaboyer et 

al. 2009. 

*=valda titel **= valda abstrakt ***= valda efter läst hela artikeln ****=valda efter kvalitetsgranskning ✝ = 

förkastade dubbletter 

 

Urval 

För att artiklar skulle inkluderas i litteraturöversikten ställdes en rad olika krav. Artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska, samt minst uppnå vetenskaplig grad I eller II 

enligt Carlsson och Eimans (2003) mall för kvalitetsgranskning för att beskriva hög- och 

medelhögkvalitet på valda artiklar. Etiska ställningstaganden skulle finnas beskrivna för att 

säkerställa att studierna utförts på ett acceptabelt tillvägagångssätt. Deltagare i studierna 

skulle vara patienter som upplevt bedside-rapportering vid sjuksköterskors skiftbyte under 

minst ett vårdtillfälle. 

Artiklar som innefattade deltagare under 18 år och deltagare med kognitiva 

funktionsnedsättningar som ledde till att deltagare inte aktivt kunde delta i studier samt 

artiklar med låg kvalitet, grad III enligt Carlsson och Eiman (2003) exkluderades. Studier 

som beskrev sjuksköterskors upplevelser av bedside-rapportering uteslöts från 

litteraturöversikten. Artiklar som inkluderade både sjuksköterskor och patienters 

upplevelser inkluderades men de delar som innefattade sjuksköterskornas upplevelser 

redovisades inte.  

Relevansbedömning och granskning 

Relevansbedömning har gjorts genom att först läsa titeln på artikeln och jämföra den mot 

litteraturöversiktens syfte. Fanns relevans till syftet lästes abstraktet, vilket återigen 

jämfördes mot syftet. De artiklar som fortfarande var relevanta lästes i sin helhet och 

kvalitetsgranskades, förutsatt att de stämde överens med syftet. Artiklar som inte 

överensstämde med litteraturöversiktens urvalskriterier exkluderades. 

Modellen som använts för att kvalitetsgranskning är en modifierad variant av 

bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). Modellen granskar olika delar av en 
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artikel så som abstrakt, introduktion, syfte, metod, resultat, diskussion och slutsatser. Poäng 

ges för varje område utifrån olika kriterier. Poängen räknas om till procent vilket delar upp 

artiklarna i tre olika kvalitetsgrader, där bäst kvalitet är grad I > 80%. Kravet för denna 

litteraturstudie är minst grad II som innebär att artikeln måste uppnå 70% av den totala 

poängen. I originalmodellen finns en poängsättningsrad för “Patienter med 

lungcancerdiagnos”, denna rad har ersatts av ”Patienter som deltagit vid bedside-

rapportering” för att vara säker på att artiklarna var relevanta gentemot syftet.  

Analys 

Analysen av detta arbete har tagit stöd från Friberg (2012, s. 140-143) där det beskrivs att 

artiklarna ska läsas igenom tills en förståelse för innehållet uppstår och får ett sammanhang. 

Vidare förklaras att när en förståelse uppnåtts börjar processen med att hitta likheter och 

skillnader mellan artiklarnas olika beståndsdelar. Även Polit och Beck (2012, s. 119) som 

betonar att fokus under analysprocessen ligger på att hitta viktiga teman utifrån skillnader 

och likheter har använts som referens för analysarbetet. För att finna den huvudsakliga 

betydelsen av artiklarnas resultatdel och kunna sammanställa ett nytt resultat som svarar på 

syftet till denna studie har nya teman identifieras. Utöver Fribergs (2012, s. 140-143) 

analysmodell har extra steg kring utformandet av ämnesområden används för att få en 

tydligare förståelse av materialet.  

Artiklarna har lästs av båda författarna var för sig och sedan har innehållet diskuterats 

gemensamt för att få en djupare förståelse. Efter att artiklarna lästs grundligt extraherades 

meningsbärande enheterna av artiklarnas resultat. Med meningsbärande enheter menas 

korta innehållsrika utdrag ur artiklarnas resultat. De meningsbärande enheterna skrevs ned 

på pappersark som sedan klipptes i mindre bitar med en meningsbärande enhet skriven på 

varje pappersbit, dessa sorterades sedan utifrån likheter och skillnader i innehållet. 

Likheterna och skillnaderna kodades och varje kod fick en beskrivande titel. Kodernas 

innehåll sorterades in i ämnesområden, vilket innebar att koder med liknande ämnen 

samlades i ett och samma område. Ämnesområdenas innehåll skrevs sedan ut i sin helhet. 

Helheten lästes och utifrån dessa ämnesområden skapades subteman och huvudteman. En 

översikt av analysprocessen beskrivs i figur 1.  
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Figur 1. Översikt av analysprocess. 
 

I tabell 2 visas exempel på hur meningsbärande enheter ur de inkluderade artiklarnas 

resultat sorterats till subteman och huvudteman. 

 

Tabell 2. Exempel på analysförfarande. 

Meningsbärande 

enheter 

Kod Ämnesområden Subtema Huvudtema 

Många patienter 

upplevde bedside-

rapporteringen 

positivt. 

Skillnader med 

bedside 

Positivt om bedside Inställning till 

bedside som 

rapporteringsmodell 

Patienternas 

uppfattning om 

bedside som 

rapporteringsform 

Patienterna 

upplevde att de fick 

bättre kontroll över 

planeringen när 

bedside-

rapportering 

användes. 

Involerad/ 

delaktighet 

Veta vad som 

händer 

Förståelse av 

rapporteringen 

Patienters delaktighet 

vid överrapportering  

Patienterna 

uppskattade att få 

träffa personalen 

tidigt under 

kommande skift. 

Relation patient 

- sjuksköterska  

Personlig kontakt Ökad personlig 

kontakt 

Patienten och 

sjuksköterskans 

relation vid 

överrapportering 

 

Etiska överväganden 

För att stärka trovärdigheten i studien samt säkerställa att forskningsetiska regler följts har 

resultatet av denna litteraturöversikt grundat sig på artiklar som fört ett etiskt resonemang. I 



 

 

 

9 
 

denna litteraturöversikt innebär det att artikelförfattarna i löpande text resonerat kring etiska 

problem, att godkännande från en etisk kommitté finns eller att tidskriften har som krav att 

artikeln är godkänd av en etisk kommitté. 

För att säkerställa att patienternas upplevelser inte snedvrids har arbetet med 

analysprocessen tagit stöd av Polit och Beck (2012, s. 120-121), som menar att det är av vikt 

att inte sätta någon subjektiv tolkning på analysmaterialet utan att istället hålla sig 

konsekvent till det artiklarnas författare beskrivit. Vidare förklaras att valet av studier inte 

ska ske selektivt, därför har alla relevanta studier inom berört område inkluderas i denna 

litteraturöversikt oavsett vad deras resultat förespråkar för teori. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt består av fem kvalitativa och sju kvantitativa artiklar 

samt en artikel med mixad metod, se bilaga 1. Nio av artiklarna uppnådde kvalitetsgrad I 

och fyra erhöll kvalitetsgrad II. Fem artiklar var från Australien, fem från Nordamerika och 

tre från Europa. Analysen av artiklarna mynnade ut i ett resultat med tre huvudteman och 

tillhörande subteman som presenteras i figur 2.   

 
Figur 2. Översikt av resultatets huvudteman och subteman. 
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Patienternas uppfattningar av bedside som rapporteringsmodell 

I huvudtemat Patienternas uppfattningar av bedside som rapporteringsmodell beskrivs 

patienternas egna uppfattningar och jämförelser av att delta vid bedside-rapportering. 

Huvudtemat har två subteman: Inställning till bedside som rapporteringsmodell och Jämförelse 

mellan bedside-rapportering och annan överrapportering.  

Inställning till bedside som rapporteringsmodell 

Många patienter upplevde bedside-rapporteringen positivt (Chaboyer et al., 2009; Kerr, 

McKay, Klim, Kelly & McCann, 2014; Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Sand-Jecklin & Sherman, 

2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014), ”Yeah and I think it’s fantastic. I think it´s better done in 

front of the patient rather than be done away or in another room…” (Lu et al., 2014, s. 454). En 

kvalitativ studie med 45 deltagare av Jeffs et al. (2013b) visade att många patienter upplevde 

bedside-rapportering som en bra rapporteringsmodell. Patienterna beskrev att desto fler 

tillfällen de deltog vid överrapporteringen, desto mer positivt upplevdes rapportformen 

(Ford, Heyman & Chapman, 2014). 

En stor del av patienterna föredrog att sjuksköterskorna använde sig utav bedside-

rapportering och de uppskattade att få spendera tid med sjuksköterskan då detta sågs som 

ett välkommet avbrott i övrigt långa dagen (Bradley & Mott, 2014). Flera patienter har 

uttryckt att de önskar att sjukvården fortsätter med denna typ av rapportering (Maxson, 

Derby, Wrobleski & Foss, 2012; Timonen & Shivonen, 2000) och att de kände sig mer 

tillfredsställda med sin vård när bedside-rapportering användes (Bradley & Mott, 2014; Kerr 

et al., 2014). Dock visar studier att patienter upplevde att tiden för rapporteringstillfället var 

för kort (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2011; Timonen & Shivonen, 2000) 

och att tiden inte fanns för att diskutera allt det patienterna ville ta upp (McMurray et al., 

2011).  

Jämförelse mellan bedside-rapportering och annan överrapportering  

Patienternas upplevda skillnader mellan bedside-rapportering och röstinspelade rapporter, 

som innebar att sjuksköterskan från tidigare skift muntligen spelar in en överrapportering, 

har undersökts. Patienterna upplevde ingen skillnad i hur väl de förstod informationen som 

sjuksköterskorna gav kring bland annat undersökningar, utskrivning och egenvård (Sand-
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Jecklin & Sherman, 2014). En ökad tillfredsställelse av informationsutbytet hos patienterna 

upplevdes när bedside-rapportering användes men denna skillnad var inte signifikant 

(Maxson et al., 2012). Bedside-rapportering upplevdes förbättra informationsflödet hos 8% 

av deltagarna (N=232) och 4% upplevde att det förbättrade kommunikationen mellan 

sjuksköterskorna (Sand-Jecklin & Sherman, 2013). Flera studier visade att oberoende av 

rapporteringsform upplevde patienterna att sjuksköterskorna arbetade tillsammans som ett 

team (Maxson et al., 2012; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

Patienterna upplevde även sjuksköterskornas bemötande och förmåga att lyssna lika bra 

oberoende av rapporteringsform (Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 

2014). Möjligheten att ställa frågor upplevdes av patienterna lika stor oberoende av 

rapporteringsform (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Patienterna kände sig nöjda med både 

bedside-rapportering och den röstinspelade rapportformen som annars användes (Sand-

Jecklin & Sherman, 2013).  

Patienters delaktighet vid överrapportering 

Huvudtemat Patienters delaktighet vid överrapportering handlar om hur patienterna upplever 

att vara delaktiga i överrapporteringen mellan sjuksköterskor, vad de får ut av att delta och 

hur den information som ges vid rapporteringen förstås. Huvudtemat innefattar tre 

subteman: Upplevelser av deltagande, Utfall av informationsutbytet och Förståelse av 

rapporteringen. 

Upplevelser av deltagande 

Patienter har beskrivit att de föredrog att vara delaktiga i överrapporteringen då det gjorde 

att de kände sig viktiga, värdefulla (Kerr et al., 2014) och hörda (Jeffs et al., 2013b). 

Patienterna upplevde att de kände sig involverade i rapporteringen när den utfördes som 

bedside-rapportering (Sand-Jecklin & Sherman, 2013). Patienter uttryckte känslan av att de 

fick makt över sin egen vård (Jeffs et al., 2013b) och möjlighet att påverka vården med hjälp 

av rapporteringsformen (Bradley & Mott, 2014).  

Majoriteten av patienterna upplevde att de blev uppmuntrade till att ställa frågor under 

rapporteringen (Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Timonen & Shivonen, 2000) samt att det 

kändes bra när sjuksköterskorna uppmuntrade till deltagande (McMurray et al., 2011). Det 
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beskrevs att om inte sjuksköterskan ställde frågor till patienten under rapporten så kändes 

det inte välkommet att delta i överrapporteringen (McMurray et al., 2011). Sjuksköterskan 

upplevdes vara den som pratade mest hos 48 % av patienterna (N=74) och 43 % av 

patienterna beskrev att de själva bara deltog aktivt i rapportering ibland eller inte alls 

(Timonen & Shivonen, 2000). Användes inte bedside-rapportering upplevdes rapporten 

hemlighetsfull och patienterna kände sig inte delaktiga (Kerr et al., 2014). 

Somliga patienter kände sig inte delaktiga i rapporteringen (Sand-Jecklin & Sherman, 2013) 

och en del av deltagarna uttryckte att de inte ville delta i bedside-rapporteringen (McMurray 

et al., 2011). En anledning till att inte delta var att patienterna kände sig för trötta för att delta 

aktivt och hellre ville vila (Jeffs et al., 2013b; Timonen & Shivonen, 2000). Vissa patienter 

upplevde att de inte hade kapacitet till att bidra med någon relevant fakta (Cahill, 1998; Jeffs 

et al., 2013b; Timonen & Shivonen, 2000). Andra patienter ville inte lägga sig i diskussionen 

då de upplevde att de tog över sjuksköterskornas arbete (Kerr et al., 2014; McMurray et al., 

2011), ”..it would be rude, the height of ignorance because they’re doing their job the way they’ve been 

taught and then I’m interfering aren’t I?” (McMurray et al., 2011 s. 23), eller var till problem för 

personalen (Cahill, 1998). En ytterligare anledning till att inte delta var att vissa deltagare 

tyckte det var obekvämt att stå i centrum (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013b). En del av 

patienterna uttryckte att de hellre ville ha en mer passiv roll i rapporteringen (Jeffs et al., 

2013b) och att sjuksköterskan hade den aktiva rollen (Cahill, 1998). De flesta var ändå 

bekväma i deltagandet vid överrapporteringen (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013b). 

En del patienter upplevde bedside-rapporteringen som onödig (Cahill, 1998; Jeffs et al., 

2013b; Sand-Jecklin & Sherman, 2013). Det var framförallt patienter som varit inneliggande 

på en vårdavdelning under en längre tid och därmed varit närvarande vid upprepande 

bedside-rapporteringstillfällen som påpekade detta (Jeffs et al., 2013b). Det beskrevs att det 

var irriterade att lyssna på samma information flera gånger, i dessa fall ville patienterna 

hellre att personalen skulle läsa i patientens journal (Cahill, 1998). 

Utfall av informationsutbytet 

Det upplevdes viktigt för patienterna att bli informerade om sitt hälsotillstånd (Timonen & 

Shivonen, 2000). Patienterna upplevde sig ha rätt till att få information och att bedside-

rapportering var en möjlighet för detta (Lu et al., 2014). Några patienter uttryckte att 
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överrapporteringen var det enda sättet att få reda på vad som faktiskt händer (Chaboyer et 

al., 2009). Under rapporteringen kunde patienterna ställa frågor om det var något som de 

inte förstod (Bradley & Mott, 2014; Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014). Patienterna fick en 

ökad förståelse för planeringen av kommande vård vilket gjorde att de upplevde sig ha en 

bättre kontroll och blev mer involverade i sin vårdprocess (Bradley & Mott, 2014; Ford et al., 

2014; Kerr et al., 2014; Maxson et al., 2012; McMurray et al., 2011). När patienterna fick veta 

mer om sin vård upplevdes en minskad ångest och rädsla kring vårdsituationen (Ford et al., 

2014; Jeffs et al., 2013b). 

Bedside-rapporten upplevdes av 64 % av patienterna (N=74) som ett bra informationstillfälle 

för både patienten och sjuksköterskan, dock menade 27 % av patienterna att det var ett bra 

informationstillfälle endast för sjuksköterskan (Timonen & Shivonen, 2000). Patienterna 

upplevde att sjuksköterskan fick en bättre förståelse för patientens hälsotillstånd och vilken 

vård som behövde utföras (Lu et al., 2014). Patienterna beskrev att bedside-rapporteringen 

gav sjuksköterskorna möjligheten att få svar på de frågor de hade till patienterna (Bradley & 

Mott, 2014). 

Enligt patienterna bidrog bedside-rapporteringen till att de kunde berätta vad de tyckte och 

kände för tillfället (Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014; Lu et al., 2014). Under rapporten 

upplevde sig patienterna som en extra referens (Lu et al., 2014) där de kunde kontrollera att 

ingen viktig information missades, lägga till det som inte sades och rätta sjuksköterskorna 

ifall de sade något som inte stämde (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014; Lu et al., 

2014; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2014), ”Hearing handover is wonderful 

because I can turn around and say you forgot something” (Kerr et al., 2014, s. 1689). Att veta 

vilken information som överförts säkerställde enligt patienterna kontinuiteten av vården 

(Cahill, 1998; Kerr et al., 2014), gav en känsla av trygghet (Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014; 

Lu et al., 2014; Wildner & Ferri, 2012) och en säkerhet från medicinska fel (Ford et al., 2014). 

Förståelse av rapporteringen 

Patienter har uttryckt att de upplevde en tydlig skillnad mellan sig själv och 

sjuksköterskorna under bedside-rapporteringen (Cahill, 1998). Ibland upplevdes de språk 

och termer som sjuksköterskorna använde sig av som svårbegripliga (Cahill, 1998; Kerr et al., 

2014; Lu et al., 2014), detta kunde leda till att patienterna inte riktigt förstod vad som sades 
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vilket gjorde dem oroliga (Kerr et al., 2014). Några patienter hade uppfattningen att 

sjuksköterskorna inte alltid heller förstod alla termer (Lu et al., 2014) medan andra patienter 

upplevde att personalen verkade mer kompetent när de använde svåra termer (Cahill, 1998). 

Var sjuksköterskorna inte konsekventa i sina överrapporteringar upplevde patienterna 

rapporterna svårare att förstå och upplevde en känsla av förvirring (Cahill, 1998). Många 

patienter upplevde dock att de förstod det mesta av informationen under bedside-

rapporteringen (Ford et al., 2014; Timonen & Shivonen, 2000). 

Patienten och sjuksköterskans relation vid överrapportering 

Huvudtemat Patienten och sjuksköterskans relation vid överrapportering handlar om hur 

relationen mellan patient och sjuksköterska påverkas av bedside-rapportering samt 

patienternas upplevelser av integritet i samband med rapporteringen. Huvudtemat 

innefattar tre subteman: Ökad personlig kontakt, Fokus och kvalitet och Integritet och hänsyn.  

Ökad personlig kontakt 

När patienterna inkluderades i bedside-rapportering upplevde de en mer personlig kontakt 

med sin vårdande sjuksköterska (Jeffs et al., 2013b; Lu et al., 2014; Wildner & Ferri, 2012). 

Patienten kände sig som en egen mänsklig individ och inte bara som en patient i mängden 

(McMurray et al., 2011). De uppskattade att träffa personalen tidigt under deras skift då det 

gjorde att (Jeffs et al., 2013b) patienterna fick en mer personlig bild av vem som skulle vårda 

dem den närmsta tiden (Bradley & Mott, 2014; Jeffs et al., 2013b; Lu et al., 2014; Maxson et al., 

2012; McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

”It’s a bit more personal and you’re meeting that person, rather than just another face passing 

through” (Lu et al., 2014, s. 454). Detta ledde till att patienterna upplevde en säkerhet (Jeffs et 

al., 2013b). När patienterna lyssnade på sjuksköterskornas informationsöverföring under 

överrapporteringen fick de en ökad tillit (Wildner & Ferri, 2012) och ett ökat förtroende för 

sjuksköterskan (Kerr et al., 2014).  

Fokus och kvalitet 

Patienterna upplevde att sjuksköterskans möjligheter till att utföra en god vård var beroende 

av kvaliteten på bedside-rapporten (Cahill, 1998). Patienterna uttryckte att rapportens 

kvalitet var beroende av vilken sjuksköterska som var ansvarig för rapporteringen 
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(McMurray et al., 2011). En del av sjuksköterskorna verkade inte fokusera på patienten vid 

överrapporteringen utan tittade istället ut igenom fönstret (Cahill, 1998), koncentrerade sig 

mer på medhavda journalhandlingar (Timonen & Shivonen, 2000) eller pratade om privata 

saker sjuksköterskor emellan (Cahill, 1998). Var personalen osäker i rapporteringen, 

exempelvis om en student hade ansvaret för rapporten, kunde detta leda till att patienterna 

tvivlade på vårdarnas kompetens vilket skapade en osäkerhet hos patienterna. En del 

patienter beskrev även att interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten upplevdes 

olika beroende på både kulturella skillnader och sjuksköterskans erfarenhet i sin yrkesroll 

(Cahill, 1998). 

Integritet och hänsyn 

Patienter upplevde inget problem med att rapporteringen skedde på patienternas rum 

(Wildner & Ferri, 2012). De flesta patienter uttryckte att det var acceptabelt för 

sjuksköterskor att ha sin rapport inne hos patienten eftersom att läkarnas ronder sker där (Lu 

et al., 2014).  De upplevde inte att deras personliga information hanterades på ett olämpligt 

sätt (Sand-Jecklin & Sherman, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 2014) och majoriteten av 

patienterna kände inget hot mot sitt privatliv eller integritet (Cahill, 1998; Kerr et al., 2014). 

De flesta var nöjda med hur informationen fördes vidare under rapporteringen (Ford et al., 

2014) och tyckte inte att det som diskuterades under rapporten var på en för personlig eller 

olämplig nivå (Kerr et al., 2014; Timonen & Shivonen, 2000). Dock uttryckte patienter att det 

finns ämnen som inte bör tas upp vid bedside-rapportering (Kerr et al., 2014; Lu et al., 2014), 

”There are same topics that shoulden’t be spoken about, mainly drug use and things like that..”(Kerr 

et al., 2014, s. 1690). Även sexualitet och nytillkomna diagnoser var ämnen som helst inte 

skulle diskuteras (Kerr et al., 2014).  

Somliga patienter uttryckte en rädsla för att deras privatliv skulle blottas under bedside-

rapporteringen (McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin & Sherman, 2013) och patienterna 

önskade att rapporten skedde intill deras säng bakom avskärmningar (Kerr et al., 2014). 

Ägde rapporten rum på ett ställe som inte var avskärmat blev patienterna oroliga för att 

obehöriga kunde höra känslig information (Jeffs et al., 2013b; Kerr et al., 2014). Patienterna 

ville inte ha obehöriga med i rummet under rapporten, exempelvis andra patienter eller 
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anhöriga (Timonen & Shivonen, 2000) då de inte ville att obehöriga skulle få höra om deras 

hälsotillstånd samtidigt som de själv inte ville höra om andras (Lu et al., 2014).  

Patienterna hade skilda åsikter om anhöriga skulle få inkluderas i rapporttillfället eller inte 

(Kerr et al., 2014). Majoriteten av patienterna ville inte att deras anhöriga skulle närvara 

under överrapporteringen (Timonen & Shivonen, 2000). Däremot upplevde vissa patienter 

att det var bekvämt att ha anhöriga var med, exempelvis om patienten själv var för trött för 

att kunna ta in vad som rapporterades så kunde anhöriga göra detta istället (Kerr et al., 

2014). Patienterna tyckte att antalet personal som närvarade vid bedside-rapporteringen var 

lämpligt, dock nämndes inte hur många som deltog vid varje rapporttillfälle (Timonen & 

Shivonen, 2000). Patienterna i studien av Cahill (1998) menade att det inte spelade någon roll 

för dem hur många sjuksköterskor som var närvarande under rapporteringen. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Design 

Då både kvalitativa och kvantitativa studier använts i litteraturöversikten kan vissa 

skillnader i resultatet bero på att studierna utförts med olika design. Friberg (2012, s. 141) 

menar att resultaten från kvalitativa och kvantitativa studier är av olika karaktär och därför 

kan de inte jämföras exakt. Vid kvantitativ design används ofta stängda frågor som ger enkla 

svar och vid kvalitativ design används mer öppna frågor som enligt Polit och Beck (2012, s. 

535) gör att deltagaren kan ge ett mer beskrivande svar. Skillnader i resultatet kan även bero 

på att det är patienters upplevelser som redovisats vilket gör att det är naturligt att 

skillnader uppkommer då alla individer upplever saker olika. 

Litteratursökning 

Ett metodologiskt problem som framkom var att finna relevanta sökord till 

databassökningarna som ligger till grund för denna litteraturöversikt. Detta ledde till att 

samma sökord har använts i många olika kombinationer vilket tillslut ledde till att samma 

artiklar påträffades i de flesta sökningar. För att utvidga sökningarna användes nyckelord 

från tidigare funna artiklar vilket gav fler sökord om patienters upplevelse. Av detta 
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framkom några ytterligare relevanta träffar. För att få ytterligare träffar prövades att 

exkludera fritextordet “bedside” och endast använda olika sökord för överrapportering men 

detta gav inte något önskat utfall. Flertalet databassökningar utan nytillkomna relevanta 

resultat har gjorts och redovisas i bilaga 2. Vilket sökord som skulle användas för att få 

patienters upplevelser inkluderat var oklart då flera sökord har liknade betydelse. 

Upptäckten av att det inte finns ett specifikt sökord för patienters upplevelser gjorde att flera 

sökord behövde kombineras för att få fram alla artiklar som innefattar detta, därför har ett 

stort antal sökord för patienters upplevelser använts på olika sätt genom 

databassökningarna. Trots flertalet sökord och kombinationer av sökord påträffades relativt 

få relevanta träffar. När sekundära sökningar gjordes gav det oftast samma träffar som vid 

databassökningarna. 

Urval 

Många av träffarna verkade relevanta när titeln lästes men vid närmare granskning 

upptäcktes att artiklarna inte var vetenskapligt uppbyggda trots att de var publicerade i 

vetenskapliga tidsskrifter. För att få ytterligare träffar modifierades urvalskriterierna. Till en 

början skulle artiklarna vara publicerade inom 10 år för att få den mest aktuella forskningen 

men detta urvalskriterium avlägsnades. Efter dessa modifieringar avslutades 

databassökningarna då ämnet upplevdes genomsökt. Endast 13 artiklar inkluderades i 

resultatet vilket kan ses som en svaghet, men resultatet blir ändå trovärdigt då artiklarna i 

stor grad belyser lika områden och situationer. 

I och med att äldre artiklar har inkluderats i litteraturöversikten kan resultatet ha påverkats 

då patienter tidigare inte varit lika pålästa om sitt hälsotillstånd, samtidigt som vården kan 

ha upplevts annorlunda för några år sedan.  Om endast den senaste forskningen 

sammanställs framkommer en bild av hur dagens läge inom området ser ut, vilket kan vara 

mer aktuellt för utvecklandet av kommande vårdmetoder. Ingår äldre forskning skapas 

istället en bild av hur fenomenet sett ut över tid. Denna litteraturöversikt har skapat en 

nyanserad bild över utvecklingen av bedside-rapportering utifrån patienters perspektiv.  

En styrka i denna litteraturöversikt är att studierna utförts inom olika vårdinrättningar och 

världsdelar vilket gör att resultatet belyser patienternas upplevelser av bedside-rapportering 

generellt, oberoende av plats. Spridningen över världsdelarna stärker resultatet då de ger en 
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övergripande och överförbar bild över hur bedside-rapportering upplevs av patienter 

världen över.  

Relevansbedömning och granskning 

Under kvalitetsgranskningen av artiklarna upptäcktes att artiklarna hade en varierande 

kvalitet genom de olika delarna av artiklarnas innehåll men de artiklar som trots detta 

uppnådde kvalitetsgrad I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) mall för 

kvalitetsgranskning inkluderades. Trots att både kvalitetsgrad I och II accepterades är 

majoriteten av artiklarna av hög grad vilket ökar kvaliteten på denna litteraturöversikt.  

Analys 

En ytterligare faktor som ökat kvaliteten är att ingen personlig tolkning av resultatet har 

gjorts under analysarbetet. Båda författarna har kontrollerat innehållet i artiklarna mot de 

delar som lyfts ut för att säkerställa att ingen snedvridning av resultatet gjorts. 

Analysarbetets bildande av ämnesområden sträcker sig utöver Fribergs metod vilket kan ha 

lett till att replikerbarheten försvårats. Dock var detta nödvändigt för att en god förståelse 

skulle uppnås och en bra analysprocess skulle kunna genomföras. Eftersom utskrivna 

pappersbitar med text använts under analysen kan inte analysprocenssen följas lika tydligt 

som ifall hela analysen hade utförts i ett datoriserat system.   

Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har påvisat att bedside-rapportering gör att patienterna upplever sig 

mer delaktiga och involverade i sin vård. Genom denna delaktighet upplever sig patienterna 

få en ökad insikt i sin vårdprocess och en mer personlig relation till sjuksköterskan vilket 

resulterar i en förbättrad vårdupplevelse. En ökad patientsäkerhet kan uppnås då 

patienterna själv har möjligheterna att rätta fel och lägga till information som missas. Vid 

personcentrerad vård ska patientens behov och känslor tillgodoses och det som patienten 

själv uppger som värdefullt är det som ska beaktas i planeringen av vården (The American 

Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centred Care, 2016). Vidare beskrivs att 

sjukvårdspersonal måste vara lyhörda för patienternas känslor och visa respekt inför dessa 

känslor. Personcentrerad vård bör därför genomsyra förhållningssättet vid bedside-

rapportering.  
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I resultatet framkom att patienter kände sig nöjda med olika rapporteringsformer men att 

tillfrågade patienter önskar att sjukvården fortsätter med bedside-rapportering. Även 

Sherman, Sand-Jecklin och Johnson (2013) samt Wakefield, Ragan, Brandt och Tregnago 

(2012) har beskrivit att patienter föredrar bedside-rapportering framför annan 

överrapporteringsform. Dessa två studier visar även på att sjuksköterskor också föredrar 

denna typ av rapporteringsform. Av denna anledning anses bedside-rapportering vara 

användbar och många gånger att föredra inom hälso-och sjukvården. 

Till en början upplevde patienterna att närvara vid bedside-rapportering som meningsfullt 

men efter en längre tid inom vården upplevdes rapporten som onödig. Känslan av att 

rapporten upplevs onödig kan komma sig av att rapporten blir en upprepning för 

patienterna, vilket kan göra att de inte längre upplever bedside-rapporteringen som positivt. 

Sherman et al. (2013) har beskrivit att patienter inte vill höra informationen upprepande 

gånger. För att sjuksköterskan ska kunna hantera denna situation kan han eller hon ta hjälp 

av Socialstyrelsen (2009) som menar att sjuksköterskan måste vara lyhörd och visa respekt 

för patientens specifika behov och värderingar för att kunna utföra en god personcentrerad 

vård. Utförs vården på detta vis blir relationen mellan sjuksköterska och patient mer jämlik 

(Huber et al., 2016) och sjuksköterskan kan känna av om patienten orkar närvara vid en hel 

bedisde-rapportering eller om rapporten måste modifieras för individen.  

Tiden för bedside-rapporteringen upplevdes av somliga patienter som för kort. Cairns, 

Dudjak, Hoffman och Lorenz (2013) har rapporterat att sjuksköterskorna upplever att den 

totala rapporteringstiden minskat sedan bedside-rapportering börjat användas. Sherman et 

al. (2013) beskrev däremot att sjuksköterskorna upplevde att rapporteringsformen tog 

ungefär lika lång tid som andra former av rapportering. De skilda upplevelserna av tid 

mellan sjuksköterskor och patienter kan uppkomma av att patienten ser rapporteringen som 

en social tid under dagen varav de därför vill att tiden ska vara längre. I de fall där den totala 

rapporteringstiden minskat bör sjuksköterskorna kunna lägga mer tid inne hos patienterna 

så att de får den tid de vill ha för att känna sig nöjda. Får patienterna den tid och 

uppmärksamhet de önskar kommer de troligen att bli mer tillfredsställda med hela 

vårdupplevelsen. Tiden måste dock individualiseras efter patientens behov och önskan. 
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En marginell ökning av tillfredsställelsen kring informationsutbytet upplevdes vid bedside-

rapportering. Detta kan tolkas som att olika rapporteringsformer kan ge lika tillfredsställelse 

men att bedside-rapporteringen ökar tillfredsställelsen för somliga patienter. Detta stöds av 

Kassean och Jagoo (2005) som också påvisar att patienterna får en ökad tillfredsställelse av 

bedside-rapportering. Vines, Dupler, van Son och Guido (2014) har även påvisat en ökad 

tillfredsställelse hos sjuksköterskor när denna typ av rapportering användes. McCormack 

och McCances (2006) menar att personcentrerad vård ökar tillfredsställelsen inom vården. 

Om bedside-rapportering ses som en form av personcentrerad vård kan tolkningen att 

rapporteringsmodellen bör leda till en mer tillfredsställande vård göras.  

Precis som resultatet från denna litteraturöversikt visar så menar Sherman et al. (2013) att 

patienterna upplever att de blir mer delaktiga i vården om bedside-rapportering används. 

Samma studie har även påvisat att sjuksköterskorna har fått intryck av att patienterna blivit 

mer delaktiga sedan de började använda bedside-rapportering. Resultatet av föreliggande 

litteraturöversikt visar att om patienterna blev inbjudna till att delta och ställa frågor under 

rapporten ökade känslan av att vara delaktig i sin vård. Johnson och Cowin (2013) menar att 

det är beroende på vilken sjuksköterska som håller i rapporten huruvida patienten blir 

uppmuntrad till att delta i rapporten eller inte. Kassean och Jagoo (2005) beskrev att 

majoriteten av patienterna tyckte att sjuksköterskorna gjorde att patienten blev involverade. 

Anledningar till att vissa sjuksköterskor inte uppmuntrar till delaktighet är att de upplever 

att de inte har tillräckligt med självförtroende i sin yrkesroll eller att sjuksköterskorna känner 

sig stressade av andra anledningar, exempelvis tidspress (Tobiano, Bucknal, Marshall, 

Guinane och Chaboyer, 2015). Dock är det viktigt att sjuksköterskan trots detta låter 

patienten bli inbjuden till att delta vid överrapporteringen då det enligt litteraturöversiktens 

resultat gör att patienten känner sig viktig och värdefull.      

Enligt nya lagar och riktlinjer måste sjuksköterskor arbeta med att få patienten mer delaktig i 

sin vårdprocess. Denna litteraturöversikt har utifrån patienternas perspektiv visat att 

bedside-rapportering är ett steg i rätt riktning för att göra patienten mer delaktig så de får 

större möjlighet att påverka sin egen vård. I den nya patientlagen beskrivs att hälso- och 

sjukvården så långt som möjligt ska bedrivas i samråd med patienten (SFS 2014:821, 5. Kap, 1 

§). Tobiano et al. (2015) beskriver att en central del i personcentrerad vård är att 
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sjuksköterskan visar respekt gentemot patienten, när sjuksköterskan gör detta ökar 

patientens delaktighet. Bedside-rapportering upplevs främja sjuksköterskors arbete mot 

denna förändring då rapporteringen har visat sig ge patienterna möjligheten att påverka 

utformandet av sin vård. Vines et al. (2014) har beskrivit att för att få patienten mer delaktig i 

sin vård är denna typ av rapportering den bästa rapporteringsformen.  

Resultatet visar att vissa patienter föredrar att vara delaktiga under bedside-rapporteringen 

medan andra inte vill delta av olika anledningar. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är 

lyhörd och flexibel. Sjuksköterskan bör fråga patienten på vilket sätt han eller hon vill delta 

och föredrar att rapporten utformas, varje fall måste behandlas individuellt (Tobiano et al., 

2015). Enligt Edvardsson (2010, s. 33-35) är det av vikt att inkludera patienten i alla 

vårdprocesser och beslut om vården utifrån patientens eget perspektiv för att en god 

personcentrerad omvårdnad ska kunna utföras. Med stöd av detta kan sjuksköterskan 

uppmuntra patienten till att vara involverad i vården utifrån patientens egna önskningar. 

Vill inte patienten aktivt delta så måste detta accepteras då det är patienten som själv väljer 

(Tobiano et al., 2015) för trots kraven på en ökad delaktighet så ska enligt hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2a §, patientens självbestämmande och integritet respekteras. 

I föreliggande litteraturöversikt upplevde patienterna att de under bedside-rapporteringen 

kunde rätta fel som uppkom. Jeffs et al. (2013a) menar att sjuksköterskor också upplevde att 

patienterna rättade de fel som kunde uppstå vilket gav en känsla av ökad patientsäkerhet då 

sjuksköterskorna var garanterade att de inte hade missuppfattat någon information. The 

American Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centred Care (2016) menar att en ökad 

säkerhet inom vården kan uppnås när personcentrerad vård används där individens 

önskemål och känslor tillgodoses. Något som också kan öka patientsäkerheten är att 

patienterna enligt föreliggande resultat upplevde att de fick möjligheten att berätta hur de 

mådde för tillfället, vilket gör att sjuksköterskan får en aktuell status av patienten då de 

direkt märker om patienten är i behov några specifika omvårdnadsåtgärder eller om 

patienten uppträder på ett avvikande sätt. Bedside-rapportering anses ge sjuksköterskan mer 

relevant information om patientens aktuella tillstånd än om annan överrapporteringsform 

används (Cairns et al., 2013; Sherman et al., 2013). De främsta fördelarna med 
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rapporteringsformen kan därför vara att patienten blir delaktig samtidigt som 

sjuksköterskan får nödvändig information för att kunna utföra en patientsäker vård.  

Patienterna blev oroliga när de inte förstod de språk och termer som användes under 

rapporteringen, vissa tyckte dock att när svåra termer användes upplevdes sjuksköterskan 

mer kompetent. Som sjuksköterska är det därför av vikt att tänka på vilka ord som används 

och hur dessa kommer att förstås av patienten. Flexibilitet kan behövas mellan olika 

patienter då Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh och Rahnavard (2011) menar att alla 

individer har olika kunskaper och bakgrunder vilket gör att de förstår och tolkar språk på 

olika sätt. I dagens mångkulturella samhälle bör språket därför vara mer individualiserat. 

Socialstyrelsen (2010) menar att när en personcentrerad omvårdnad utförs är det av vikt att 

beakta patientens behov utifrån kulturell och språklig bakgrund.  

Ibland upplevde patienterna att sjuksköterskorna inte var mentalt närvarande under 

rapporteringen. Johnson och Cowin (2013) har beskrivit att sjuksköterskor upplever att det är 

svårt för dem att koncentrera sig när rapporten sker inne hos patienten då det kan finnas 

många störmoment, till exempel att de blir avbrutna av någon eller ett störande ljud som inte 

upplevs finnas om rapporten sker på sjuksköterskeexpeditionen. Trots detta ska 

sjuksköterskan försöka koncentrera sig på patienten oavsett vad som stör, det är av vikt att 

sjuksköterskan håller fokus på patienten så att denna upplever sig sedd och hörd vilket kan 

öka tilliten till sjuksköterskan. Resultatet i föreliggande litteraturöversikt visade att 

patienterna blev osäker om sjuksköterskan upplevdes osäker i sitt rapporterande. För att 

patienterna ska kunna känna sig trygg bör sjuksköterskan visa en säkerhet gentemot 

patienterna även om något känns oklart.  

Ett utav de större problemen med bedside-rapportering är att privatlivet kan blottas. Därför 

är det av vikt att sjuksköterskorna är lyhörda så att patienternas integritet inte kränks. 

Sjuksköterskorna bör även se till att rapporten sker på ett så ostört ställe som möjligt där få 

obehöriga vistas då litteraturöversiktens resultat visade att en del patienter inte ville ha 

obehöriga i närheten under rapporteringen. Sherman et al. (2013) styrker att vissa patienter 

kände sig oroade över att deras privatliv skulle blottas och menar att de främst var oroliga 

för detta när det fanns en annan patient i rummet. Hur detta löses praktiskt på bästa sätt är 

en svår fråga då de flesta sjukhussalar idag består av två- till fyrabäddars salar. Johnson och 
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Cowin (2013) menar att vissa vårdavdelningar inte är lämpade för bedside-rapportering. Är 

patienten uppegående går det att be han eller hon gå ut ur salen tillfälligt, detta kan dock 

leda till orättvisa om en patient behöver gå ut medan den andra får vara kvar, exemplevis på 

grund av fysiska hinder. När patienten inte kan vara ensam i rummet tillsammans med 

personalen är det därför av allra största vikt att endast ta upp den information som patienten 

själv godtar att diskutera i rummet. Johnson och Cowin (2013) uttrycker att personalen ska 

fråga patienten vid tillfälle innan rapporten hur patienten önskar att omständigheterna kring 

rapporterandet ska se ut angående exempelvis antal deltagare.   

Patienterna upplevde att vissa ämnen inte ska diskuteras vid bedside-rapportering, 

exempelvis sexualitet och missbruk. Även Wakefield et al. (2012) har beskrivit att det finns 

ämnen som är mer känsliga än andra att diskutera vid denna typ av överrapportering. Hur 

detta ska lösas praktiskt är också en svår fråga där sjuksköterskan måste vara lyhörd och 

flexibel. Ett sätt att undvika att ta upp för patienten känsliga ämnen kan vara att be patienten 

vara den som styr vad som tas upp under överrapporteringen. Patienten har då möjlighet att 

själv välja vad han eller hon inte vill prata om. McCormack och McCance (2006) menar att 

vid personcentrerad vård ska beslut fattas gemensamt mellan patient och sjuksköterska. 

Sjuksköterskan och patienten måste därför ha en dialog om vad som ska tas upp under 

rapporteringen. Den information som inte tas upp vid bedside-rapporteringen får 

sjuksköterskorna diskutera dem emellan på sjuksköterskeexpeditionen. I studier som 

studerat denna rapporteringform nämns att sjuksköterskorna oftast inte tagit upp känsliga 

ämnen inne hos patienterna utan tagit dem i enrum efter rapporteringen (Johnson & Cowin, 

2013; Sherman et al., 2013; Wakefiled et al., 2012). En risk med att inte ta upp alla viktiga 

ämnen inne hos patienten är att vissa delar missas vilket kan ha inverkan på 

patientsäkerheten. Detta kan ses som en nackdel med bedside-rapportering. 

När patienter blev mer insatta i sin vård genom bedside-rapportering upplevde de en 

minskad rädsla och ångest kring sin vårdsituation. Mår patienten bra psykiskt påverkas även 

det fysiska tillfrisknandet (Stichler, 2001) vilket skulle kunna leda till att patienten blir 

utskriven fortare. Studier har påvisat att personcentrerad vård leder till en kortare vårdtid 

(Ulin, Olsson, Wolf & Ekman, in press; Ekman et al., 2011b). Om ett personcentrerat 

förhållningssätt används under bedside-rapporteringen kan tolkningen att 
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överrapporteringen troligen kan förkorta vårdtiden dras. En kortare vårdtid skulle kunna 

innebära många viktiga fördelar för både patient och sjukvård, bland annat har båda parter 

mest troligt en ekonomisk vinning av detta.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har genom att undersöka patienters upplevelser visat att bedside-

rapportering är ett bra arbetssätt för att patienterna ska känna sig mer delaktiga i sin vård. 

Litteraturöversikten har bidragit till en ökad förståelse för vad patienterna upplever under 

bedside-rapporteringen samt vad sjuksköterskor bör göra eller inte göra för att förbättra 

samspelet under rapporteringen. Denna kunskap är av vikt för sjuksköterskor att ha i åtanke 

när arbetet med att få patienten mer delaktig pågår. Rapporteringsformen upplevdes även 

minska de medicinska fel som lätt kan uppstå under en överrapportering vilket gör att 

bedside-rapportering är ett arbetssätt som ökar patientsäkerheten och bör implementeras i 

dagens hälso- och sjukvård. Ett personcentrerat synsätt bör användas under 

överrapporteringen då detta visat sig ökat patientsäkerheten. Med tanke på de skilda 

åsikterna om vilka omständigheter som bör råda kring rapporteringen som framkom i denna 

litteraturöversikt bör mer forskning kring detta område utföras för att få en klarhet i hur 

bedside-rapporteringen ska kunna bli som mest effektiv och tillfredsställande för både 

patient och sjukvårdspersonal.  
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Bilaga 1. Översikt över resultatets artiklar. 
Författare 

Land 

Årtal 

Syfte Metod Deltagare 

 

Analysmetod Huvudresultat i 

förhållande till vårt syfte 

Kvalitet 

Bradley, S., & Mott, 

S. 

Australien 

2014 

Studera empiriskt 

processen och utfall av 

implementionen av 

sjuksköterska-till-

sjuksköterska bedside 

rapport på 3 sjukhus 

Mixad metod. 

 

9 patienter deltog i 

etnografiska 

intervjuer. 

48 sjuksköterskor 

deltog i ett kvasi-

experiment.  

Kvantitativ data – 

mixad analys 

modell. 

Kvalitativ - 

Spradley’s (1979) 

Taxonomisk Analys 

process. 

Upplevdes positivt & 

socialt. 

Involverad i vården, får 

koll på planering.  

Grad 2 

Cahill, J 

England 

1998 

Beskriva och göra en 

analys av patienters 

uppfattningar av bedside-

rapportering 

Kvalitativ 

Deskriptiv studie.  

10 deltagare. Grounded theory 

Glaser & Strauss, 

kodning och analys 

i samband med 

insamlingen. 

Vissa ville inte delta då de 

inte ville störa 

sjuksköterskorna. 

Kunde rätta när 

sjuksköterskan sa fel. 

Svåra termer användes, 

patienten förstod inte alltid. 

De flesta oroade sig inte 

över att känslig 

information skulle komma 

ut till obehöriga. 

Grad 2 

Chaboyer, W., 

McMurray, A., 

Johnson, J., Hardly, 

L., Wallis, M., & 

Ying, F. 

Australien 

2009 

Beskriva en 

kvalitetsförbättrande 

aktivitet med syfte att öka 

den patientcentrerade 

vården: bedside-

rapportering 

Kvantitativ. 

Experimentell 

studie. 

Otydligt hur många 

patienter som 

intervjuas. Även 

fokus på 74 

sjuksköterskor. 

Deskriptiv analys, 

uttalanden är 

utskrivna i sin 

helhet. 

Positivt. 

Enda sättet att få bra 

information om sin vård. 

Grad 2 

Ford, Y., Heyman, 

A., & Chapman, Y. 

USA 

2014 

Identifiera patienters 

uppfattningar av bedside-

rapportering via 

medelvärden av direkta 

Kvantitativ. 

Observationsstudi

e. 

103 patienter. Inget 

bortfall.  

IBM statistical 

packaage for social 

sciences 20. 

 

Fick ökad förståelse för 

vården. 

Involverad i vården. 

Fick reda på planeringen 

Grad 1 
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och kvantitativa mått för kommande vård. 

Jeffs, L., Beswick, S., 

Acott, A., Simpson, 

E., Cardoso, R., 

Campbell, H., & 

Irwin, T. 

Canada 

2013 

Att undersöka patienters 

erfarenheter och 

uppfattningar associerat 

med bedside rapportering. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv studie. 

45 patienter, 66% 

kvinnor 

Direkt 

innehållsanalys. 

Personlig känsla av vården 

med bedside. 

Upplever ökad säkerhet 

med bedside. 

Får veta mer om sin vård 

och vårdare. 

Grad 1 

Kerr, D., McKay, K., 

Klim, S., Kelly, A-

M., & McCann, T. 

Australien 

2014 

Undersöka patienters 

perspektiv av bedside-

rapportering av 

sjuksköterskor på 

akutvårdsmottagningen. 

Kvalitativ. 

Deskriptiv studie. 

30 patienter. 12 män, 

18 kvinnor.  

Tematiskt 

innehållsanalys. 

Generellt positiva tankar. 

Ökat förtroende för 

sjuksköterskan. Kunde 

bidra med information och 

rätta fel. 

Involverad. 

Förstod inte alltid vad som 

sas.  

Grad 1 

Lu, S., Kerr, D., & 

McKinlay, L. 

Australien 

2014 

Att undersöka patienters 

uppfattningar av bedside-

rapportering 

Kvalitativ 

Deskriptiv studie. 

30 patienter. 22 

kvinnor & 8 män 

Beskrivande 

fenomenologisk. 

Utifrån Smith, 

Jarman and 

Osborn. Läst texten 

i helhet och 

identifierat teman 

Majoriteten positiv. 

Personligt. Involverad. 

Får bättre koll på vården. 

Kan rätta fel. Känslig info 

bör inte tas vid bedside. 

Grad 1 

Maxson, P., Derby, 

K., Wrobleski, D., & 

Foss, D. 

USA 

2012 

1. Att undersöka om 

bedside rapportering ökar 

patientens tillfredsställelse 

med sin vårdplan och ökar 

patientens uppfattning av 

teamarbete. 2. Att 

undersöka om bedside 

rapportering ökar 

sjuksköterskornas 

tillfredställelse med 

Kvantitativ. 

Experimentell 

studie. 

30 patitenter före 

implementeringen av 

bedside. 30 patienter 

efter 

implementeringen av 

bedside 

Jämfört data före 

och efter 

intervention. 

Blev informerad om sin 

vårdplan. 

Ingen signifikant ökning av 

tillfredsställelsen. 

Grad 1 
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kommunikation och 

ansvar.  

 

McMurray, A., 

Chaboyer, W., 

Wallis, M., Johnson, 

J., & Gehrke, T. 

Australien 

2011 

Att tolka patienternas 

uppfattningar om bedside-

rapportering 

Kvalitativ 

Deskriptiv studie. 

10 patienter, 6 

kvinnor & 4 män från 

2 sjukhusavdelningar 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Personligt. 

Bättre koll på vården. 

Involverad och kan rätta 

om något blir fel. 

Grad 1 

Sand-Jecklin, K., & 

Sherman, J. 

USA 

2013 

Implementera en blandad 

form av rapportering med 

både inspelade 

anteckningar och bedside. 

Kvantitativ 

Experimentell 

studie. 

232 patienter före 

178 efter 

Deskriptiv analys. Fick redan på vem 

behandlande sjuksköterska 

var. Fick vara involverad. 

Förbättrade 

informationsflödet. 

Vissa oroliga över känslig 

information. 

Grad 2 

Sand-Jecklin, K., & 

Sherman, J. 

USA 

2014 

Kvantifiera kvantitativa 

utfall av praktiskt ändring 

till en blandad bedside-

rapportering 

Kvantitativ. 

Kvasi-

experimentell. 

 

233 patienter vid 

baseline, 157 

patienter efter 3 mån, 

154 patienter efter 13 

mån. 

ANOVA 

jämförelser, 

deskriptiv analys, 

kodning. 

Visste vem behandlande 

sjuksköterska var. 

Visste att viktig 

information överfördes 

mellan skift.  

Uppmuntrades till att vara 

delaktiga i vården. 

Grad 1 

Timonen, L., & 

Shivonen, M. 

Finland 

2000 

Att jämföra sjuksköterskor 

och patienters tankar om 

bedside-rapportering, 

patienternas deltagande i 

bedside-rapporten och 

faktorer som kunde 

påverka deltagandet 

positivt eller negativt. 

Kvantitativ. 

Observationsstudi

e.  

91 passade 

inklusionskriterierna, 

74 deltog. 

Jämföra data, 

kontrollera 

signifikanta 

skillnader. 

Upplevde att 

sjuksköterskan pratade 

mest.  

Trötthet var en anledning 

att inte delta. 

Rapporteringstiden 

upplevdes förkort. 

Grad 1 

Wildner, J., & Ferri, 

P. 

Beskriva bedside-

rapportering istället för 

Kvantitativ 

Kvasi-

18 inbjudna patienter, 

15 som svarade. 

Deskriptiv statistisk 

analys. 

Patienterna kände sig inte 

störda av att rapporten 

Grad 1 
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Italien 

2012 

den traditionella 

överrapporteringen genom 

att använda sig av 

erfarenheter som fåtts från 

en internationell nivå. 

experimentell. 

 

hölls inne på deras rum.  

Tilliten till personalen 

ökade. 

Känslan av säkerhet ökade. 
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Bilaga 2. Övriga databassökningar utan nya relevanta träffar. 

Datum Databas Sökord Angränsningar Antal 

träffar 

160121 PubMed Patient Handoff[Mesh] AND bedside AND 

experienc* 

english, swedish 4 

1✝ 

160121 PubMed ("Nurse-Patient Relations"[Mesh]) AND "Patient 

Handoff"[Mesh] AND bedside  

english, swedish 5 

1✝ 

160121 Cinahl (MH "Patient Satisfaction") AND (MH "Shift 

Reports") AND bedside 

english, swedish, peer 

reviewed 

25 

4✝ 

160121 Cinahl (MH "Patient Satisfaction") AND bedside report english, swedish, peer 

reviewed 

11 

5✝ 

160121 PubMed ("Patient Satisfaction"[Mesh]) AND "Patient 

Handoff"[Mesh] AND bedside  

english, swedish 7 

1✝ 

160121 PsycInfo experienc* AND "bedside report" english, swedish, peer 

reviewed 

0 

160121 SweMed bedside report  0 

160121 PubMed ("Patient Preference"[Mesh]) AND "Patient 

Handoff"[Mesh]  

english, swedish 0 

160121 PubMed ("Patient Participation"[Mesh]) AND "Patient 

Handoff"[Mesh]  

english, swedish 9 

1✝ 

160121 Cinahl (MH "Consumer Participation") AND (MH "Shift 

Reports") 

english, swedish, peer 

reviewed 

21 

2✝ 

160121 Cinahl (MH "Patient Bedside") AND (MH "Shift Reports") 

AND (MH "Patient Attitudes") 

english, swedish, peer 

reviewed 

4 

3✝ 

160121 Cinahl (MH "Patient Bedside") AND (MH "Shift Reports") english, swedish, peer 

reviewed 

59 

5✝ 

160121 PubMed ("Consumer Participation"[Mesh]) AND "shift report" english, swedish 2 

160121 PubMed ("Consumer Participation"[Mesh]) AND "Patient 

Handoff"[Mesh]) 

english, swedish 9 

1✝ 

✝ = Förkastade dubbletter 

 

 

 

 

 


