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Sammanfattning

Bakgrund: I den nuvarande traditionella rapportering, som sker på 
sjuksköterskeexpeditionen, utesluts patient från att vara delaktig. Bedsiderapportering är 
ett tillvägagångsätt som erbjuder patienten att bli delaktig i sin vård.
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenheter av 
bedsiderapportering inom slutenvården.
Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativa och kvantitativa studier 
genomfördes. En innehållsanalys utfördes på totalt åtta artiklar, där likheter och 
skillnader påträffades.
Resultat: Resultatet bestod av fyra kategorier: Att bli sedd som person, Att vara 
delaktig i sin vård, Integritet vid bedsiderapportering och Sociala relationer vid 
bedsiderapportering. Överlag kunde man se att patienters erfarenheter av 
bedsiderapportering var god inom dessa fyra kategorier. Patienter föredrog denna 
rapporteringsform eftersom de blev mer delaktiga jämfört med traditionell rapportering. 
Ett fåtal patienter ansåg att integriteten kunde äventyras vid bedsiderapportering och 
vissa av informanterna föredrog en mer passiv roll där de inte blev delaktiga vid sin 
rapportering.
Slutsats: Jämnfört med den traditionella rapporteringen ger bedsiderapporteringen 
patienterna en ökad möjlighet att vara delaktiga i sin vård. För att säkert kunna övergå 
helt till bedsiderapportering anser vi att fler studier måste genomföras utifrån patientens 
perspektiv, då det flesta idag är gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv. Vi ser även 
ett behov av att genomföra forskning som berör bedsiderapportering och 
språkförbistringar då patienter med ett annat modersmål ökar inom vården. 

Nyckelord
Bedsiderapportering, delaktighet, Integritet, patienters erfarenheter, traditionell
rapportering.

Tack

Till Karin Weman för all stöttning och konstruktiv kritik under arbetet samt till 
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1 Inledning
Kommunikation och överrapportering är förbättringsområden som prioriteras inom 

hälso- och sjukvården runt om i världen och ingår i de nio patientsäkerhetslösningar 

som rekommenderas av World Health Organisation (WHO, 2011). Den reviderade 

Patientlagen (SFS 2014:821), som trädde i kraft 1 januari 2015, har till syfte att lyfta 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning inom slutenvård upplevde vi den traditionella rapporteringen vid skiftbyte 

som bristfällig. Detta genom att vara tidsineffektiv, otillräcklig vad det gäller 

information samt opersonlig då patientens delaktighet uteslöts ur rapporteringen.

Utifrån denna upplevelse diskuterade vi och sökte efter en annan rapporteringsform där 

patienten är i fokus. Vi fann då bedsiderapportering, som erbjuder patienten att vara 

delaktig i sin vård som ett alternativ till dagens traditionella rapporteringsform. Därmed 

vill vi få en fördjupad kunskap inom bedsiderapportering.

2 Bakgrund

2.1 Traditionell rapportering

Oavsett rapporteringsform, om den är verbal, skriftlig eller inspelad ser man idag stora 

brister på grund av att den ofta sker på en sjuksköterskeexpedition och är en form av 

envägskommunikation (Liu, Manias, Gerdtz 2012). Enligt Johnson, Carta och

Throndson (2015) upplevde sjuksköterskor att de får bristfällig information som går ut 

över patientsäkerheten, att det är tidskrävande då de måste söka information på annat 

håll, att det skapas hinder i den kontinuerliga vården och störningar i rapporteringen 

uppstår i form av telefonsamtal och besök.  Många vårdenheter eftersträvar idag att 

ändra och förbättra sin rapporteringsform, men bristen på evidens försvårar en 

utveckling (Welsh, Flanagan & Ebright, 2010). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har 

patienten rätt att få information och ta beslut om sin vård. Möjligheterna för detta 

begränsas vid traditionell rapportering som utesluter patientens delaktighet. 

2.2 Bedsiderapportering, vad är det?

Bedsiderapportering är en metod av överrapportering vid skiftbyte, som till skillnad från 

den traditionella rapporteringen sker med patienten närvarande. Sjuksköterskan som 

avslutar sitt pass rapporterar över information till sjuksköterskan som startar sitt pass. 
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Detta för att patienten och anhöriga ska göras delaktiga i informationsutbytet om 

allmän- och sjukdomstillstånd, omvårdnadsbehov, provresultat, planerade/bokade 

undersökningar och behandling (Akademiska Sjukhuset, 2015). Bedsiderapportering 

utvecklades för att göra patienten mer delaktig och för att vårdpersonal ska kunna 

utvinna information direkt ifrån källan. Genom att rapportera med patienten närvarande

ger det sjuksköterskan en möjlighet att se patienten med klinisk blick (Ekman, 2009).

Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation (SBAR) kan användas 

som modell vid rapporteringen för att säkerställa att all vårdpersonal använder sig av 

samma kommunikationsmodell, vilket leder till färre kommunikationsmissar (Chaboyer, 

McMurray & Wallis, 2008).

2.3 Att vara patient

Definitionen av ordet patient betyder den lidande eller den som tåligt fördrar och 

uthärdar lidandet (Dahlberg & Segesten, 2010).  Patienter inom sjukvården kan uppleva 

vistelsen på sjukhuset som en rubbning ur sin vanliga balans. Det är lätt att känna sig

avskuren från omvärlden och även från det som sker utanför sjukrummet. Detta leder till 

att patienter upplever sårbarhet och utsatthet när de vårdas på en avdelning (Wiklund,

2009). Sjukvården utgörs av primärrelationer vilket innebär relationer mellan 

yrkesutövande och patienter. Dessa primärrelationer bygger på förtroende. Förtroende 

hänger samman med sårbarhet och makt. Förtroende har en central plats i sjukvården 

men vid asymmetriska relationer kan detta förtroende åsidosättas och maktskillnader 

kan uppstå. Dessa asymmetriska relationer uppstår lätt då patientens delaktighet utesluts 

som vid t ex traditionella rapporteringar (Nortvedt & Grimen, 2006).  Ett förtroende kan 

aldrig vara jämnbördigt eftersom den ena parten är beroende av den andra (Nortvedt & 

Grimen, 2006) dock är det sjuksköterskans uppgift att i dialog med patienten främja 

delaktighet och vara medveten om asymmetriska relationer och maktskillnader (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).

2.3.1 Patientdelaktighet

Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska respekt för patientens självbestämmande och 

integritet utgöra grunden i vårdandet. Det står även i lagen att det är vårdpersonalens 

skyldighet att främja goda kontakter mellan patient och hälso-och sjukvårdspersonal.

Enligt Baggens och Sandén (2009) krävs det att sjuksköterskan har en kännedom om 
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hur kommunikation påverkar patientens vård och hur brister i kommunikationen kan 

äventyra patientdelaktigheten. Möjligheterna att påverka kommunikationen utgörs 

genom en kännedom om patientens kunskap och föreställningar som man tillgodogör 

sig genom att kommunicera och bygga upp en relation (Dahlberg & Segesten, 2010).

2.4 Teoretisk referensram – systemteori

Enligt Öquist (2008) togs begreppet systemteori fram för att man behövde ett nytt sätt 

att se människan på, inte bara individuellt utan också i ett sammanhang, hur människan 

är i sin kontext. Genom att studera alla delar som utgör en helhet får man en bättre 

förståelse. Det går ut på att det som är levande och utgör en människa är det som finns 

mellan den levande organismen och omvärlden, alltså mellan människan och 

omvärlden.  I ett möte mellan sjuksköterskan och patient utbytes kommunikation och 

information. Det är skillnaderna i hur vi som människor kommunicerar som avgör om 

det uppstår en brist eller inte i kommunikationen.

Eftersom människan är ett levande system innebär det att hon handlar efter olika 

mönster. Människor har ett socialt system som utgörs av kroppen och genom den 

kommunicerar vi. Alla har ett eget sinnligt system som formas efter vår historia, kultur

och uppväxt. Detta gör att vi följer ett mönster som vi inte alltid är medvetna om. Detta 

gör att människor kan ha ett öppet eller stängt system, det vill säga vara mottagliga eller 

icke-mottagliga för förändringar i sitt system och mönster. För att genomföra en 

förändring i mönstret behövs feedback, positiv eller negativ. När feedback ges får vi

som sjuksköterskor se till att vi inte intar en hierarkisk roll mot våra patienter utan 

bemöter dem med empati och ödmjukhet. Sjuksköterskor borde se över sitt språkbruk

och hur de väljer att formulera sig. De ska visa en nyfikenhet inför vad patienten har att 

berätta, allt detta för att främja patientens hälsa. Sjuksköterskan ska försöka förstå 

världen som ett sammanhängande kretslopp av helheter, relationer, funktioner, 

sammanhang och mönster och då se patientens roll i detta.

3 Problemformulering
Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska vården bygga på en humanistisk 

människosyn. Detta innebär att varje individ inom vården ska betraktas som en 

tänkande och kännande varelse med lika rättigheter. En individ ska aldrig ses som ett 

objekt utan som ett subjekt (Hälso- och sjukvårdslagen, 1982). Genom att se patienten 
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som ett subjekt och göra denne delaktig har man grunden till en god vård som även 

utgörs i evidensbaserad kunskap (Dahlberg & Segesten, 2010). 

Den traditionella rapporteringen sker vanligtvis inne på en expedition utan patienters 

närvaro. Detta blir till ett problem för patienten som indirekt utesluts från att vara 

delaktig i sin vård. Detta problem kommer kvarstå, att patienten utesluts från sin egen 

vård, om man inte ser över andra alternativ gällande rapporteringsform.

Genom att förlägga rapporteringen från expeditionen till patientens vårdande rum 

erbjuds patienten till att bli mer delaktig i sin vård, men den nuvarande evidensen för 

bedsiderapportering är begränsad ur ett patientperspektiv. Eftersom patienter utgör en 

av grunderna i vårdandet är det viktigt att belysa deras upplevelser och erfarenheter 

inom området. 

4 Syfte
Syftet med litteraturstudien är att belysa patienters erfarenheter av bedsiderapportering 

inom somatisk slutenvård.

5 Metod
Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en systematisk 

litteraturstudie ett tillvägagångsätt för att samla in och bedöma all relevant evidens inom 

ett forskningsområde. 

Vi genomförde strukturerade sökningar, baserat på sökord i tre olika databaser. Detta 

för att samla in alla relevanta studier som svarade till syftet. De artiklar som valdes ut 

till resultatet kvalitetsgranskades för att sedan analyseras.

5.1 Inklusionskriterier och exklusionskriterier

De inklusionskriterier som vi använde oss av i artikelsökningen innefattade att 

artiklarna skulle innehålla ett patientperspektiv, vara skrivna mellan 2005-2015, vara 

peer-reviewed och presentera ett abstrakt. Artiklar som enbart innehöll sjuksköterske-/ 

anhörigperspektiv gallrades bort under artikelsökningen eftersom studiens syfte avsåg 

att utforska patientens perspektiv.
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5.2 Sökningsförfarande och urval

Databaserna som användes i artikelsökningen var Cinahl, PubMed och PsychINFO.

Ulrichsweb användes för att kontrollera att tidskrifterna, där valda artiklar är 

publicerade, är vetenskapliga.

Cinahl är en databas som innehåller artiklar inom omvårdnadsforskning. PubMed 

innehåller artiklar inom omvårdnad och medicin. PsychINFO har en psykologisk 

inriktning på omvårdnad.

Vi valde att använda Cinahl som huvuddatabas på grund av att dess artiklar är mer 

inriktade på omvårdnad och på så sätt blev mer lämplig gentemot vårt syfte. En 

ostrukturerad sökning ägde rum den 16 september 2015 i samtliga databaser i syfte att 

få en överblick över antalet artiklar inom det valda ämnesområdet. Vi valde att utesluta 

PsychINFO då vi la märke till att sökningar gav samma resultat som i Cinahl och 

PubMed. Sökorden som användes i den ostrukturerade sökningen var bedside report 

och bedside, dessa söktes var för sig för att få ett så brett resultat som möjligt. Genom 

att vi läste artiklar i de ostrukturerade sökningarna kom vi fram till våra sökord utifrån 

deras nyckelord. Dessa var: Bedside, bedside report, Shift report, Standardized, 

Handover, Hand off (Patient safety), Nursing, bedside handover, patient, experience, 

bedside shift report, patient outcomes, patient view or perception, bedside nursing. (se 

bilaga A för kombinationer av sökord.)

Vi har använt synonymer till bedside report, så som ”shift report” och ”bedside 

handover”, för att vi ville utöka vår sökning. MeSH-termer och Cinahl-headings har 

också använts för att även där får en mer utökad sökning. Sökningar med olika 

kombinationer av sökord inriktade mot patientperspektiv har genomförts för att uppnå

en mer fördjupad sökning utifrån vårt syfte. Även en sökning på bedside med trunkering 

har gjorts. Det resulterade i en skillnad på 38 artiklar. Vi valde därför att inte använda 

trunkering vid fortsatt sökning.

Samtliga titlar vid våra sök lästes. Titlar som tycktes svara till vårt syfte valdes ut och 

deras abstrakt lästes. Därefter gjorde vi en gemensam bedömning om en fortsatt läsning

av artikeln skulle genomföras eller om artikeln skulle väljas bort. De bortvalda

artiklarna ansåg vi inte svarade till vårt syfte. 
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5.3 Kvalitetsgranskning

Totalt valdes tolv artiklar ut för att genomgå en kvalitetsgranskning enligt Carlsson och

Eiman (2003) (se bilaga b). Granskningsmallen modifierades genom att ersätta en fråga. 

Den ursprungliga frågan var ”Patienter med lungcancerdiagnos”. Denna ersattes med

”Har patienter varit delaktiga i studien?”. Detta gjordes för att granskningsmallen skulle 

vara mer anpassad för vårt syfte. Maxpoängen en artikel kunde tilldelas efter 

modifieringen var 45 för de kvantitativa artiklarna och 46 för de kvalitativa artiklarna. 

Utifrån tilldelada poäng kunde vi räkna ut en procenthalt och därifrån graderades 

artiklarna från Grad I till III. Grad I motsvarar högsta kvalitet. I de fall där artiklarna 

använt sig av en mixad metod, dvs. en kvantitativ och en kvalitativ metod har vi använt 

oss av båda bedömningsmallarna och sammanslagit poängen för att sedan beräkna 

procenten utifrån den nya totalsumman. Åtta artiklar valdes ut efter 

kvalitetsgranskningen. Sju av dessa åtta artiklar uppnådde grad I eller grad II och en 

studie uppnådde grad III. Fyra artiklar valdes bort efter kvalitetsgranskningen på grund 

av att de höll en för låg kvalité och resultatet i dessa artiklar tillförde ingen ny 

information.

5.4 Forskningsetiska överväganden

De utvalda artiklarna granskades för att se om de är etiskt godkända eller om 

studieförfattarna har genomfört ett etiskt övervägande.  I flertalet av valda artiklar fann 

vi att det blivit godkända av en etisk kommitté. Ett fåtal av artiklarna skriver inte ut om 

de blivit etiskt godkända eller om de diskuterat etiska aspekter i sin studie. Vad gäller 

dessa artiklar har vi kontaktat studieförfattarna och tidskrifter via e-mail för att på så sätt 

ta reda på om det blivit etiskt granskade och godkända. De artiklar vi inte fick svar ifrån 

har vi gjort ett antagande om att de var etiskt godkända då studierna publicerats i 

amerikanska och australiensiska tidskrifter. Tidskrifter från dessa länder erhåller en hög 

kvalité vad gäller publicering av artiklar, därav gjordes detta antagande. Det är oetiskt 

att använda resultat som stärker våra egna intressen, därför har vi åsidosatt vår egen 

förförståelse när vi valt artiklar och endast använt studier som svarar till 

litteraturstudiens syfte. 
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5.5 Analys

En manifest innehållsanalys med ett induktivt förhållningssätt genomfördes med 

inspiration av Eriksson Barajas et al (2013). Första steget i analysen var att läsa de

utvalda artiklarna på var sitt håll ett flertal gånger för att bekanta sig med materialet. 

Sedan diskuterades innehållet i resultatdelen tillsammans för att jämföra varandras 

uppfattning av resultaten i valda artiklar. Nästa steg i processen blev att tillsammans 

läsa var artikel för sig för att få fram det i resultaten som svarade till uppsatsens syfte. 

Det material som ansågs svara till syftet valdes ut till utsagor som sedan kondenserades

till en ny mening och fick en kod. Koderna diskuterades mellan oss och vissa gjordes 

om och förbättrades efter hand för att koden säkert skulle stämma överens med utsagan. 

Koderna jämnfördes för att hitta likheter och skillnader med varandra för att 

tillsammans bilda olika kategorier. Efter en diskussion uppkom tre kategorier utifrån 

dessa koder. Dessa kategorier var: Att bli sedd som person, Att vara delaktig i sin vård 

och Integritet vid bedsiderapportering.

Tabell 1. Exempel på analysprocessen.

Utsaga Kondenserad mening Kod Kategori
Att bli erkänd som en partner vid 
informations utbyte fick patienterna 
att känna sig som en person i första 
hand och inte bara som en patient.

Sågs inte bara som en 
patient utan även som en 
person.

Bekräftelse Att bli sedd som en 
person.

Bedside rapportering gav deltagarna 
en möjlighet för dem att utvinna 
information angående deras 
medicinska tillstånd, förstå 
personalens förväntningar av deras 
tillståndutveckling samt få en bild 
över deras vårdplan.

Möjlighet för patienten 
att ta del av information 
som berör vårdandet.

Kunskap Att vara delaktig i 
sin vård.

Ofta såg patienten 
bedsiderapportering som en 
möjlighet att ta kontroll över sin 
vård och därmed kunna bibehålla en 
kontinuitet i vårdandet.

Kontroll och kontinuitet i 
vården.

Kontroll

Patienter upplevde att vikten av att 
få information om sin vård vägde 
tyngre än risken för att 
privatinformation kunde höras av 
medpatienter.

Information om 
tillståndet är viktigare än 
integriteten enligt 
patienterna.

Information Integritet vid 
bedsiderapportering

En del patienter ansåg att känslig 
information kunde diskuteras så 
länge vårdpersonalen var diskreta.

Känslig information bör 
behandlas med 
diskretion.

Sårbarhet
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6 Resultat

Efter att ha granskat och analyserat våra utvalda artiklars resultat så kom vi gemensamt 

fram till tre kategorier som tillsammans fick presentera vårt resultat. Dessa kategorier 

var: Att bli sedd som person, Att vara delaktig i sin vård samt Integritet vid 

bedsiderapportering.

6.1 Att bli sedd som person

Enligt McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson och Gehrke (2010) upplevde patienterna 

som deltog att sjuksköterskorna såg dem som en källa till kunskap och att de fick en 

legitim rätt att uttala sig om sitt nuvarande tillstånd, vilket ledde till att patienterna 

upplevde att de blev sedda som en person och inte bara som en patient. Känslan av att 

vara delaktig vid bedsiderapportering fick patienterna att känna sig sedda och att de som 

personer betydde något för vårdpersonal (Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Keer, McKay, 

Klim, Kelly & McCann, 2013; Bradley & Mott, 2013). 

I Sand-Jecklin och Sherman (2014) jämfördes förändringen som uppstått efter införande 

av bedsiderapportering och man kunde då konstatera att patienterna kände att det blev

behandlade med mer respekt än tidigare. Ett bättre bemötande där patienterna har 

kunnat tala utan att bli avbrutna vid rapportering har upplevts. Patienterna ansåg också 

att de blev mer uppmannade att delta och diskutera vid rapportering för att på så sätt bli 

mer delaktiga i sin vård.

Många patienter uppskattade bedsiderapportering då de ansåg att en bättre relation 

mellan vårdpersonalen och dem själva utvecklades (Bradley & Mott, 2013) där 

kommunikationen var mer lättsam och öppen (Maxson et al, 2012).  I denna relation 

uppstod vänliga dialoger som inte alltid berörde den kliniska delen av patientens vård 

(Drach-Zahavy & Shilman, 2014). En god relation mellan patient och vårdpersonal 

ledde till att patienterna upplevde att sjuksköterskan såg dem som både patient och 

person vilket ökade förtroendet för sjuksköterskan och dennes kompetens. Kontentan av 

detta resulterade i att patienter kände sig mer bekväma och trygga i situationer inom 

vården (Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Kerr et al, 2013). En starkare social relation 

mellan patient och vårdpersonal resulterade i ett bättre samarbete för att bemöta 

patientens vilja och göra vården mer personlig (Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Lu et 

al, 2014).
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Patienterna uppskattade där av att det var sjuksköterskor som rapporterade vid 

bedsiderapporteringen. Det upplevdes som att en mer lämplig kommunikation användes 

så att patienten kunde förstå och bli mer delaktiga än när enbart doktorer styrde 

kommunikationen (McMurray et al, 2010).  När en mer anpassad kommunikation 

uppstod så gavs patienterna en större möjlighet till att få kunskap och utbildning i 

samband med bedsiderapportering (Keer et al, 2013).

Patienterna i McMurray et al (2010) anser att då vårdpersonal talade sinsemellan om 

patienterna i tredje person ledde det till att patienterna kände sig åsidosatta och 

ignorerade istället för att bli sedd som en person. Kommunikationsproblem som att 

patienterna känner sig avbrutna eller att de får tills svars, vid frågor, att någon ska tala 

om det vid ett senare ledde till att patienterna kände sig åsidosatta (Drach-Zahavy & 

Shilman, 2014). Många patienter upplevde också att de själva fick ta initiativ till samtal 

med sjuksköterskor som berörde deras vård (Drach-Zahavy & Shilman, 2014).

6.2 Att vara delaktig i sin vård

Många rapporteringar startade med att sjuksköterskan som skulle påbörja sitt skift blev 

presenterad för patienten. Detta uppskattades av patienten då de fick ett ansikte på den 

som var ansvarig för vården under arbetspasset (Friesen et al, 2013; Bradley & Mott, 

2013), vilket även ledde till att patienten hade bättre kännedom om den personal som 

skulle vårda under deras vårdtid (Sand-Jecklin & Sherman, 2014).

Patienterna anser att känslan av att vara delaktig i sin vård är viktig (McMurray et al, 

2010; Drach-Zahavy & Shilman, 2014; Friesen, Herbst, Warisse Turner, Gabel Speroni 

och Robinson, 2013; Lu et al, 2014; Maxson, Derby, Wrobleski & Foss, 2012; Keer et 

al, 2013; Bradley & Mott, 2013). 

Patienterna upplevde fördelar med att vara delaktig vid rapportering och därmed i sin 

vård. Genom att bedsiderapportering använts fick deltagarna i studierna en möjlighet att 

utvinna och delge information angående deras medicinska tillstånd, förstå personalens 

förväntningar angående patienternas tillståndsutveckling samt få en bild över deras 

vårdplan (McMurray et al, 2010; Bradley & Mott, 2013; Sand-Jecklin & Sherman, 

2014; Maxson et al, 2012). Något som var mycket uppskattat under bedsiderapportering 

var möjligheten att kunna bidra samt verifiera och säkerställa att korrekt information 

framkommit (Lu et al, 2014; Keer et al, 2013; Maxson et al, 2012; McMurray et al, 

2010).



10

De flesta patienterna föredrog att bli väl informerade angående sin vård och ha en 

möjlighet att ställa frågor (Lu et al, 2014; Keer et al, 2013) Patienterna ansåg att det 

hade rätt till att få den informationen. Bedsiderapportering gav patienterna en möjlighet 

att lyssna och få tillgång till just sådan information. I och med detta kände patienterna 

att det fick en bättre kontroll och ett större förtroende för vården (Lu et al, 2014).  

I Sand-Jecklin och Sherman (2014) har longitudinella mätningar genomförts för att 

belysa patienters erfarenheter vid införandet av bedsiderapportering. Mätningar visar att 

patienter erhöll mer information över sin pågående och planerade vård och att

eventuella frågor besvarades på ett bättre sätt och möjligheten att utbildas inom 

områden som berörde vården ökade. Förutom att ta del av information så upplevde 

patienter att det ofta blev uppmuntrade till att aktivt delta vid bedsiderapportering 

(McMurray et al, 2010) vilket fick patienter att känna en större trygghet i vården 

(Bradley & Mott, 2013)

Genom att delta vid bedsiderapportering ges patienter en möjlighet att komma med 

förslag om hur sjuksköterskans arbete kunde utvecklas (Friesen et al, 2013). Detta ledde

till att sjuksköterskan fick en ökad förståelse för patienternas tillstånd och över vad som 

måste göras, vilket i slutändan gjorde vårdprocessen mer effektiv (Lu et al, 2014). 

Dock var det inte alla patienter i studierna som föredrog att vara aktiva under 

bedsiderapporteringen utan antog en mer passiv roll, då de ansåg att det var 

sjuksköterskans uppgift att överföra information till kommande skift och inte patientens

(McMurray et al, 2010; Kerr et al, 2013).

Något som patienter kunde se som ett hinder för att vara delaktig var språkbruket som 

användes vid rapporteringen. Ibland användes ord som var svåra att förstå för 

patienterna, vilket minskade delaktigheten (Kerr et al, 2013).

6.3 Integritet vid bedsiderapportering

Gällande integritet och sekretessfrågor visade Friesen et al (2013)  att vikten av att få 

rätt information angående sin vård vägde tyngre än risken av att integriteten skulle 

äventyras och att informationen skulle höras av medpatienter. I en del av våra utvalda 

studier ansåg en del av patienterna att sekretess och integritet inte var något som 

riskerades vid bedsiderapportering (McMurray et al, 2010; Kerr et al, 2013). Patienter 

angav i en enkätundersökning att de upplevde att information som berörde deras vård 

hanterades med en högre sekretess och på ett mer professionellt sätt än innan införandet 

av bedsiderapportering (Maxson et al, 2012).
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Andra patienter upplevde en oro över hur känslig och personlig information hanterades

(Kerr et al, 2013). Det var viktigt för patienterna att rapporteringen skedde i området 

kring sängen så att ingen utomstående skulle kunna höra vad som sades.  En extra 

försiktighet vad gäller information angående sexualitet, droger och alkoholkonsumtion

(Kerr et al, 2013), psykisk sjukdom och trosuppfattning (Lu et al, 2014) borde vidtas 

ansåg patienterna i studierna. 

Då patienter skulle få känslig information för första gången borde inte detta ske vid 

sängkanten ansåg patienter (Kerr et al, 2013), speciellt om både män och kvinnor delade

sal (McMurray et al, 2010). När känsliga frågor som berörde patienten disskuterades 

uppskattade patienterna om den utfördes med diskretion av vårdpersonalen (Friesen et 

al, 2013). Sand-Jecklin och Sherman (2014) visade att sekretessen har uppnådde en 

högre nivå efter införandet av bedsiderapportering.

7 Diskussion

7.1 Metoddiskussion

De inklusions- och exklusionskriterier som användes vid artikelsökningarna valdes ut 

för att tjäna till studiens syfte. Tidsgränsen sattes till tio år för att en kortare gräns hade, 

tror vi, givit för få träffar och äldre artiklar kunde vara svåra att överföra till dagens 

vård. Genom att enbart välja artiklar på engelska kunde vi gått miste om värdefull 

information som redogjorts för på ett annat språk. Detta kan påverka studiens resultat

negativt. 

Samtliga artiklar skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter för att forskningen 

skulle ha ett högre krav på sig vad gäller t ex forskningsetik och en vetenskaplig 

struktur, detta för att säkerställa en god kvalitet på det material som skulle användas till 

resultatet.

Vissa av våra artiklar innehöll ett resultat baserat på både ett patientperspektiv och ett 

sjuksköterskeperspektiv. I dessa fall valde vi att enbart läsa och använda den del av 

resultatet som var baserat på ett patientperspektiv. Det var enkelt att utskilja de båda 

perspektiven då det presenterades var för sig i artiklarna. Att exkludera dessa artiklar 

var inget alternativ för oss då vi ansåg att resultatet som presenterades var relevant för 

vår studie. 
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Vi genomförde sökningar i tre databaser; Cinahl, PubMed samt PsychINFO.  Vi valde 

att utesluta PsychINFO då vi ansåg att sökningarna gav nästan identiska resultat som i 

Cinahl. Vi föredrog att söka efter artiklar på Cinahl på grund av att den är mer inriktad 

på omvårdnad och lämpar sig därför mer för vårt syfte med uppsatsen. Detta kan ha 

påverkat studiens resultat negativt då vi kan ha gått miste om artiklar i andra databaser.

Under arbetets gång har vi identifierat två brister i vårt sökningsförfarande. Den ena är 

att för få kombinationer av sökord gjordes i sökningarna. På grund av denna brist finns 

det en risk att vi gått miste om information som vi kunnat använda till vårt resultat.

Den andra gäller sökningar med trunkering. Vi genomförde en sökning med trunkering 

där sökskillnaden blev totalt 38 artiklar jämnfört med utan trunkering. Vi kunde ha 

utfört trunkering på andra sökord än vad vi gjorde för att på så sätt kanske ha hittat fler 

artiklar.

Genom att söka i flera olika databaser och även använda sig utav flera olika 

kombinationer av sökord säkerställer det att informationen som hittats belyser 

patientens positiva och negativa upplevelser utav bedsiderapportering. För att kunna dra 

en korrekt slutsats så måste all information framkomma, detta har vi försökt att 

åstadkomma genom att bredda artikelsökningar och hela tiden ha litteraturstudiens syfte 

i åtanke.

Vi valde att läsa artiklar var för sig till en början för att sedan tillsammans diskutera 

vilka artiklar som var lämpliga till fortsatt granskning och analys. Denna form av 

diskussion genomfördes för att öka trovärdigheten i uppsatsen. 

Vi började kvalitetsgranska artiklar utifrån Eriksson Barajas et al (2013) men ansåg 

snabbt att denna mall var för avancerad att använda då man själv fick tolka mycket och 

svarsalternativen utgjordes endast av ”Ja” och ”Nej”. Istället fann vi en 

granskningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). Denna mall utgörs av ett 

poängsystem vilket gjorde det lättare att bedöma artiklar. Det fanns fler svarsalternativ 

per fråga vilket gjorde det enklare att bedöma och poängsätta. Mallen var från början 

designad för att granska artiklar som berör lungcancer patienter. Vi modifierade därför 

mallen och gjorde om denna del så att den istället skulle tjäna till vårt syfte. Vi ansåg att 

en bättre kvalitetsgranskning kunde utföras på utvalda artiklar med den nya mallen, 

vilket ledde till en högre kvalitet på resultatet. Av totalt tolv artiklar graderades sju 

stycken som grad 1 och grad 2 resterade erhöll grad 3. Vi tog beslutet om att inkludera 

en artikel som endast uppnådde grad 3, efter en lång diskussion. Detta val gjordes för att 
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artikelns resultat övervägde artikelns kvalitet. Vi ansåg att utifrån dessa åtta artiklar fick 

vi tillräcklig med information som kunde utgöra uppsatsens resultat.

Vi har tolkat artiklarna till resultatet på deras originalspråk, engelska. Genom att tolka 

innehållet och översätta till svenska kan det leda till att essensen i artikelns resultat har 

misstolkats. En diskussion sinsemellan angående tolkningar och om hur översättningar 

ska gå till väga gjordes. Vissa ord har slagits upp i lexikon för att hitta en lämplig 

översättning men innebörderna kan ändå misstolkas då de översätts till svenska. En 

misstolkning av ord kan leda till en negativ påverkan på resultatet då innebörden kan bli 

förvrängd. 

Då texten kondenserats och kodats upptäcktes att vissa koder kunde tillhöra två eller 

flera kategorier. En diskussion gällande vilken kategori koden skulle tillhöra uppstod 

för att gemensamt säkerställa att koden blev placerad i rätt kategori. Till en början fick 

vi fram fyra kategorier, men vi valde att utesluta en av dem på grund av att den flöt in i 

de andra för mycket. Poängen med kategorier är att de skall skilja sig mycket 

sinsemellan. Det var med detta som grund som beslutet togs. Efter att ha resonerat 

sinsemellan anser vi att respektive kod hamnade i rätt kategori.

Då inte alla våra artiklar angav om det var etiskt godkända eller om de diskuterat etiskt 

övervägande så beslöt vi oss för att fråga studieförfattarna och tidskrifterna via mail. De 

som svarade angav att det var etiskt godkända. De studier vi inte fick svar ifrån gjorde 

vi ett eget antagande om att de var etiskt godkända då det var publicerade i USA och 

Australien. 

Tack vare att vi noggrant redovisat hela vårt metodförlopp anser vi att resultatet kan 

generalliseras och överföras till andra vårdkontexter. Detta är dock något som läsaren 

själv får avgöra. På grund av att vi inte haft några geografiska avgränsningar kan detta 

vara ett hinder för studiens överförbarhet. Samtliga av våra studier är genomförda på 

andra kontinenter och kan på så vis skilja sig stort ifrån vår svenska sjukvårdstandard. 

Vi anser att för att säkert kunna överföra resultatet borde studier genomföras i liknande 

miljö, t ex studier gjorda i Norden, användas.

Innan vi började skriva diskuterade vi angående vår förförståelse om 

bedsiderapportering. Vi upplevde att vi hade en liten förförståelse men att den inte var 

tillräcklig för att på något vis kunna påverka ett resultat. Vi hade en större förförståelse 

för den traditionella rapporteringen. Vi förde en diskussion om vår kunskap gällande 

den traditionella rapporteringen för att göra den uppmärksammad och för att på så vis 
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kunna sätta den inom parentes och inte påverka arbetet. Vi anser därför att 

förförståelsen inte har kunnat påverka arbetet i någon större omfattning och vi har gjort 

vårt yttersta för att på ett hederligt sätt presentera ett resultat som bygger helt på vår 

uppsats syfte. Vi har alltså inte plagierat någon text och vi har gjort vårt yttersta för att 

samla in all information som berör vårt syfte.

7.2 Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters erfarenhet av bedsiderapportering 

inom somatisk slutenvård. Litteraturstudiens resultat präglas av vikten av delaktighet 

och att bli sedd inom vården. En positiv aspekt av att utföra rapporteringen vid 

patientens fysiska närhet är att sociala relationer förstärks mellan vårdgivare och 

vårdtagare, vilket kan leda till att ett ökat förtroende för sjukvården kan uppstå. En stor 

brist med bedsiderapportering är det medicinska språket som kan vara svårt att förstå för 

personer som inte arbetar inom vården. Förklaring av medicinska termer eller ett mer 

anpassat språkbruk bör istället användas för att patienten ska kunna vara mer delaktig.

Även personer som inte har svenska som modersmål kan ha svårt att dra nytta över de 

fördelar som bedsiderapportering har att erbjuda. Då dessa personer kan ha svårigheter 

med vad som sägs påverkar det delaktigheten till det sämre.

Hur kan man använda bedsiderapportering i situationer då syftet med 

rapporteringsformen är att få patienten mer delaktig i sin vård?

En lösning till detta kan vara att använda sig utav en tolk. Tyvärr är det en svår lösning 

att genomföra då den är både kostsam och tidsineffektiv, detta genom att tolk måste 

användas flera gånger dagligen för varje sådan patient. En tolk är inte heller helt 

tillförlitlig då man aldrig kan vara säker på att det som tolkas verkligen är det som 

vårdpersonal eller patient säger. 

Ett annat alternativ är att använda anhöriga som språktolk. Vi anser att detta är oetiskt 

då anhöriga är där för att besöka och inte användas som tolk. Man kan heller inte veta 

om patienten vill att dennes anhörig ska ta del av viss information som man kan 

framkomma vid en rapportering. De fördelar som de kan dra nytta av är ökade sociala 

relationer, där ett universellt kroppspråk kan användas för att skapa en relation. 

Patienten har även en fördel med att de kan få ett ansikte på den som är ansvarig under 

skiftet. Det behövs fler studier som belyser dessa patienters erfarenheter av 

bedsiderapportering för att utveckla bedsiderapporteringen så att alla patienter ska 

kunna bli delaktiga i sin vård.
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Ett problem som vi ser med den traditionella rapporteringsformen som används idag är 

att patienter riskerar att bli sedda mer som ett objekt än som ett subjekt. Detta bekräftas 

i studiens resultat när patienter upplever en ökad delaktighet och beskriver att det blir 

sedda som, i första hand, en person istället för endast som en patient efter införande av 

bedsiderapportering. Detta är något som patienter värderar högt. Vår uppfattning är att 

vid bedsiderapportering ges det en möjlighet för mellanmänskliga relationer att uppstå 

mellan vårdgivare och vårdtagare. I vilken de förhåller sig tillvarandra som 

medmänniskor, där respekt, ödmjukhet och ett samspel existerar. Denna 

mellanmänskliga relation uppkommer genom att iaktta varandras verbala och icke-

verbala kommunikation. Det är genom dessa möten och relationer som vi kan utvecklas 

som människor. Denna utveckling leder till att sjuksköterskan har en bättre förmåga 

över vilka behov en patient har i sin vård. Detta leder i sin tur att patienten känner sig 

bekräftad och sedd (Öquist, 2008). 

Trots att studierna i resultatet visar att bedsiderapportering är ett bra tillfälle att få 

patienten mer delaktig är det inte alltid en självklarhet. Om rapporteringssättet används 

på ett felaktigt sätt och vårdpersonalen endast samtalar med varandra om patienten i 

tredje person tror vi att det finns en direkt risk att patienten känner sig helt åsidosatt och 

bortglömd. Istället borde sjuksköterskan inbjuda patienten till att delta genom att prata 

med hen istället för om hen. Då patienten blir inbjuden till att delta har sjuksköterskan 

en möjlighet att utvinna information och skapa en relation med patienten. Trots att 

patienter kan ha samma sjukdom upplevs det olika tack vare olika erfarenheter. Det är 

utifrån patientens erfarenhet som sjuksköterskan måste bedriva sin vård.

Att vara en patient på en avdelning kan resultera i en känsla av sårbarhet och avsaknad 

av kontroll. Då den traditionella rapporteringen exkluderar patientens närvaro kan 

känslan av sårbarhet och bristen på kontroll öka (Dahlberg & Segesten, 2010). Patienten 

har enbart kontroll över det rum som hen befinner sig i, det vårdande rummet. Genom 

att förflytta rapporteringen till det vårdande rummet kan man eliminera dessa känslor 

hos patienten. Studiens resultat bekräftar detta genom att patienter anger att de upplever 

en ökad kontroll över sin egen vård efter införandet av bedsiderapportering. 

Till en början antog vi att bedsiderapportering var något som skulle äventyra 

sekretessen inom vården. Resultatet visar istället att patienterna inte upplever någon 

större oro över sekretessen under förutsättningarna att känslig information behandlas 

diskret. Resultatet visar även en ökad känsla av trygghet över att sekretessen följs efter 

införandet av bedsiderapportering. Vi tror att det beror på att sjuksköterskor är mer 
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uppmärksamma på risken att sekretessen kan äventyras vid användandet av 

bedsiderapportering. Vi antar att detta grundar sig redan i den mellanmänskliga relation 

som kan uppstå inom bedsiderapportering. Ett ökat förtroende och en starkare relation 

mellan patient och vårdgivare, tror vi, bidrar till en större respekt för varandra som 

människor och mer hänsyn vad gäller känslig information visas.

Rapportering utgör en viktig del utav sjukvården. Det är ett tillfälle där information 

angående patienter erhålls. Brister i detta kommunikationstillfälle kan äventyra 

patientens säkerhet och delaktighet. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten 

bli mer delaktig i sin vård. Genom att införa bedsiderapportering inom vården anser vi 

att det är ett steg i rätt riktning då patienten får en chans till att bli mer delaktig och fatta 

beslut om sin vård. Om patienten ses som den del av helheten som den faktiskt är inom 

vården kan patienten bidra med information och tankar som ökar patientsäkerheten. 

Systemteori innebär att alla individer inom vården utgör en del av en större helhet. 

Genom att använda bedsiderapportering nyttjas allas kunskap, erfarenheter och 

information för att få fram en helhet. Bedsiderapportering ger även en möjlighet för 

vårdpersonal att spendera mer tid med och inne hos patienten vilket vi anser behövs 

idag inom vården. Ju mer tid som spenderas tillsammans med en patient leder till bättre 

mellanmänskliga relationer. Det blir lättare för vårdpersonal att läsa av hur en patient 

verkligen känner och mår eftersom det verbala språket bara utgör en del av den 

kommunikation som sker mellan individer. Samråd mellan de olika delarna i helheten

gör det lättare att beakta problem och hitta lösningar till dessa. Allt detta kan bidra till 

att patienten får en mer positiv upplevelse av sin vårdtid och vårdpersonal kan på ett 

säkrare sätt utföra sitt arbete genom att de får mer kännedom om sin patient och att de 

för en dialog med patienten till skillnad mot den traditionella rapporteringen. 

Vi anser att för att kunna bedriva en optimal vård måste alla inom 

sjukhusorganisationen uppmärksammas och ses som ett kugghjul i maskineriet. Lika 

mycket som olika professioner utgör ett kugghjul i maskinen gör även patienter det. 

Därmed behöver man se över alternativ inom sjukvården som gör att patienten blir mer 

delaktig och patientens kunskap kommer till användning. 
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8 Slutsats
Studiens resultat visar patienters upplevelser utav bedsiderapportering. En bild av 

övervägande positiva upplevelser framkommer. Jämnfört med den traditionella 

rapporteringen ger bedsiderapporteringen patienterna en ökad möjlighet till att vara 

delaktiga i sin vård. För att på ett säkert sätt kunna övergå helt till bedsiderapportering 

anser vi att fler studier måste genomföras utifrån patientens perspektiv, då det flesta 

idag är gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv. Vi ser även ett behov av att 

genomföra forskning som berör bedsiderapportering och språkförbistringar då patienter 

med ett annat modersmål ökar inom vården. 
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patientens 
delaktighet vid 
rapportering ur 
både patienters 
och 
sjuksköterskors 
perspektiv. 
b) Att undersöka 
hur patienters 
personlighet är 
kopplat till 
patienters 
delaktighetenligt 
the big-5 teorin.
c) Undersöka hur 
a+b samspelas i 
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sjukvårdspersonal
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52 % män mellan 20-
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medelsnitt på 56 år. 
För 76 % av 
patienterna var det 
deras första 
inläggning på sjukhus. 
Genomsnittsvistelsen 
var fyra dygn.
Datainsamling skedde 
genom observation 
och frågeformulär. 

Forskarna har använt 
sig utav en mixad 
metod med 
innehållsanalys.
Data har transkriberats 
till koder och teman 
enligt King och 
Horrocks. 
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patienternas och 
sjuksköterskornas 
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emergency 
department 
patients about 
handover at the 
bedside 

Att utforska 
patienters 
upplevelser av 
bedsiderapportering.

En ändamålsenlig 
urvalsteknik användes 
där 30 patienter på en 
akutmottagning 
deltog.
Inklusionskriterier: 
engelsktalande, 
medvetande, stabilt 
tillstånd och över 18 
år. 

Datainsamlingen 
skedde genom semi-
strukturerade 
intervjuer. 

En kvalitativ studie 
där intervjuerna blev 
transkriberade och 
delades in i teman och 
koder enligt Elo och 
Kyngäs. 
En innehållsanalys 
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Studien visar att 
bedsiderapportering är en 
accepterad metod på en 
akutmottagning där 
patienten får chans att delta 
och kunna förtydliga 
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om att sekretessen hölls. 
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Collegian

Patients` 
perspectives 
of bedside 
nursing 
handover. 

Att belysa patienters 
perspektiv av 
deltagande i 
bedsiderapportering.

Bekvämlighetsurval på 
en medicinavdelning 
resulterade i tio 
deltagande patienter. 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande, varit 
inlagd minst en natt, vara 
i tillstånd till att delta i en 
30-60 minuters intervju. 
Datainsamlingen skedde 
genom semi-
strukturerade intervjuer 

Kvalitativmetod 
användes där 
intervjuer 
transkriberades och 
delades in i teman 
och koder enligt 
DeSantis & 
Ugarriza. 
En deskriptiv design 

med en 
innehållsanalys 
genomfördes.

Patienter upplevde 
bedsiderapportering som 
en chans att bli delaktig i 
sin egen vård. De såg 
rapporteringen som en 
chans att korrigera 
information. 
Vissa patienter föredrog 
att vara passivt 
engagerade. De flesta 
patienter uppskattade det 
inbjudande
tillvägagångsättet som 
bedsiderapporteringen 
erbjöd.

Grad 2
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Analys

Resultat Kvalitet

Maxzon, P, M.,
Derby, K, M., 
Wrobleski, D, 
M., & Foss, D, 
M.

USA

2012

MedSurg 
Nursing

Bedside nurse-
to-nurse 
handoff 
promotes 
patient safety.

a)Att fastställa om 
patienter upplever en 
ökad tillfredställelse 
och delaktighet i sin
vårdplan i samband 
med 
bedsiderapportering. 
b)Avgöra om 
bedsiderapportering 
ökar personalens 
tillfredställelse vad 
gäller 
kommunikation och 
ansvar.

Totalt 60 patienter 
tillfrågades varav 
samtliga deltog. 
Inklusionskriterier: 
Över 18 år, förstå och 
tala engelska, ingen 
kognitiv nedsatthet.

Datainsamlingen 
skedde genom enkäter. 

En kvantitativ 
metod 
användes.
Data från 
enkäter 
samanställdes. 
Chi-square 
analys 
genomfördes.

Bedsiderapporteringen ökar 
patienters delaktighet, att de 
blev mer informerade 
angående deras vårdplan  

Grad 2
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Genomförande 
Analys

Resultat Kvalitet

Lu, S., Kerr, 
D., & 
McKinlay, L.

Australien

2014

International 
Journal of 
Nursing 
practice

Bedside nursing 
handover: 
Patients`opinions.

Utforska patienters 
upplevelser av 
bedsiderapportering. 

Ändamålsenligt urval med 
30 patienter på avdelningar 
där bedsiderapportering 
använts i minst 12 
månader. 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande, över 18 
år, inlagd på avdelning 
under minst en natt, varit 
delaktig vid minst två 
bedsiderapporteringar, 
vara i stånd till 30-40 
minuters intervju.
Datainsamlingen skedde 
genom semi-strukturerade 
intervjuer. 

En deskriptiv 
kvalitativ metod har 
använts. Intervjuer 
spelades in och 
transkriberades 
enligt Smith, Jarman 
och Osborn. 
Datan delades in i 
teman och koder. 
En hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys genomfördes.

Patienter uppskattade 
bedsiderapportering då 
de kände sig stärkta av 
att delta.  

Grad 1
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Genomförande 
Analys

Resultat Kvalitet

Friesen, M, 
A., Herbst, A., 
Turner, J, W., 
Speroni, K, G.
& Robinson, J.

USA

2013

Journal of 
Nursing care 
quality

Developing a 
patient-centered 
ISHAPED 
handoff with 
patient/family 
and parent 
advisory 
councils

Utforska patienters 
upplevelse av 
ISHAPED(I=Introduce, 
S=Story, H=History, 
A=Assessment, P=Plan, 
E=Error prevention och 
D=Dialogue)
bedsiderapportering.

Ett 
bekvämlighetsurval 
gjordes på åtta olika 
avdelningar. 93 
patienter och 14 
föräldrar till 
barnpatienter deltog i 
studien. 
Inklusionskriterier: 
Engelsktalande

Datainsamlingen 
skedde genom
demografisk data och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

En kvalitativ 
innehållsanalys där 
intervjuerna 
transkriberades 
ordagrant och delades 
in i teman och koder. 

Patienterna upplevde 
ISHAPED 
bedsiderapporteringen 
som en bra metod där 
det fick chans att vara
delaktiga och få 
information om sin 
vård. 

Grad 3
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Tidskrift
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Datainsamlingsmet
od

Genomförande 
Analys

Resultat Kvalitet

Bradley, S., 
& Mott, S.

Australien

2013

Journal of 
Clinical 
Nursing

Adopting a patient-
centred approach: 
an investigation 
into the 
introduction of 
bedside handover 
to three rural 
hospitals.

Att studera 
övergången till 
bedsiderapporteringen 
på tre sjukhus. 

Totalt deltog nio 
patienter.
Inklutionskriterier: 
Över 18 år.
Datainsamling
skedde genom 
intervjuer, enkäter, 
journalföring och 
observationer.

Studien genomfördes 
med en kvantitativ del 
och en kvalitativ del. 
Den kvantitativa delen 
bestod av enkäter. 
Den kvalitativa delen 
genomfördes i form av 
strukturerade intervjuer.
   

Patienterna föredrog den 
mer öppna 
bedsiderapporteringen än 
den traditionella
rapporteringen på ett kontor. 
Patienterna kände en 
trygghet då de visste vem 
eller vilka som tog han om 
dem och de fick en chans att 
vara delaktiga under 
rapporteringen. 
Studien visar att övergången 
till bedsiderapportering har 
lett till en mer patient-
centrerad vård.

Grad 2
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Tidskrift
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Datainsamlingsmet
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Genomförande 
Analys

Resultat Kvalitet

Sand-
Jecklin, K., 
& Sherman, 
J.

USA

2014

Journal of 
Clinical 
Nursing

A quantitative 
assessment of 
patient and 
nurse outcomes 
of bedside 
nursing report 
implementation.

Att undersöka 
patienters syn på 
vården före, under 
och efter 
bedsiderapportering 
införts.

Patienter på sju 
avdelningar deltog 
i studien. 233 
patienter deltog 
innan förändringen, 
157 patienter 
deltog 3 månader 
efter förändringen 
och 154 patienter 
deltog 13 månader 
efter förändringen. 
Datainsamling
skedde via enkäter.

En kvasi-
experimentell 
design och en 
deskriptiv analys 
genomfördes. 
En kvantitativ 
metod användes. 

Studien visade att det fanns flera 
positiva effekter i relation till 
införandet av den blandade 
bedsiderapporteringen. 
Sjuksköterskan attityd gentemot 
studien var positiv i slutet av studien 
jämnfört med i början av studien.

Grad 1


