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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Patientrapportering är det informationsutbyte mellan vårdpersonal som 
handlar om den vårdsökande personens hälsotillstånd. Tidigare forskning visar att 
kommunikationsbrister kan få allvarliga konsekvenser för den vårdsökande. Vid 
bedsiderapportering förflyttas rapporteringen till sängkanten. Därmed kan den 
vårdsökande själv vara delaktig i rapporteringen. Syfte: Att beskriva vårdsökandes 
och sjuksköterskors upplevelse och uppfattning av bedsiderapportering. Metod: En 
litteraturöversikt genomfördes utifrån 11 studier som svarade mot syftet. Dessa 
kvalitetsgranskades och analyserades med hjälp av Fribergs trestegsmodell. 
Resultat: Från artiklarna med fokus på vårdsökande personer framkom tre teman: 
1) Ger ökad trygghet. 2) Integriteten kan påverkas 3) Kommunikation anpassad efter 
vårdsökande. Från artiklarna med fokus på sjuksköterskor framkom tre teman: 1) Att 
komma vårdsökande närmare. 2) Vikten av att hantera sekretess och känslig 
information rätt. 3) Förbättrad kommunikation. Slutsats: Huvudfynden som 
framkom var ökad säkerhet samt ökad delaktighet. Dessa huvudfynd är begrepp som 
en personcentrerad omvårdnad bygger på och för den vårdpersonal som ämnar 
bedriva en personcentrerad omvårdnad skulle bedsiderapportering med fördel kunna 
implementeras som rapporteringsmodell. 
 

Nyckelord: patient, sjuksköterska, personcentrerad omvårdnad, upplevelser, 
uppfattningar 

 

  



  

Summary 
 

Bedside handover - a literature review.  
 

Background: Nurse-to-nurse shift report means the exchange of information about 
the patient’s state of health between health care professionals. Previous research 
shows that errors within the communication are common and that it can lead to 
serious consequences for the patient. Bedside handover means that the shift report is 
conducted to the patient’s bedside, therefore the patient can also be actively involved 
in it.  Aim: To describe patients' and nurses’ experience and views of bedside report. 
Method: A literature review was conducted based on 11 studies that corresponded to 
the purpose. These were quality checked and analyzed with Friberg's three-stage 
model. Results: Articles focusing on patients was revealed into three themes: 1) 
Provides increased safety. 2) The integrity could be affected. 3) Communication 
adapted to patient. Articles focusing on nurses was revealed into three themes: 1) To 
get closer to the patient. 2) The importance of dealing with privacy and sensitive 
information in a correct way. 3) Improved communication. Conclusion: The main 
findings in this literature review were increased patient safety and increased sense of 
patient participation. These findings are notions which the person-centered care is 
based on. Health care professionals who intend to pursue a person-centered care 
should consider implementing bedside handover as their report model.  
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Inledning 

Patientrapportering är ett ständigt återkommande inslag på de allra flesta 
vårdavdelningar och den är aktuell för sjuksköterskor men ibland också för 
undersköterskor, arbetsterapeuter och läkare. Oftast prioriteras rapporten av 
personalen och det finns nästan alltid schemalagd tid som är avsatt för att de ska 
kunna medverka på rapporteringen. Trots att detta är något som prioriteras på 
arbetsplatsen så är det väldigt sällsynt att rapporteringsprocessen formellt lärs ut 
eller att den utvärderas. Detta leder till att många sjuksköterskor inte är medvetna 
om vilka konsekvenser rapporteringen kan få för omvårdnaden. Vårdskador, 
felmedicineringar och att saker glöms bort är bara några få av de problem som kan 
uppstå till följd av att det har slarvats med rapporteringen.  
 
Den vårdsökande personen har ingen självklar roll rent praktiskt i de 
rapporteringsformer som vanligen används av vårdpersonal trots att rapporteringen 
handlar om den vårdsökande personens behov, resurser och planering.   
Genom att undersöka bedsiderapportering som är en av alla de rapporteringsformer 
som används på vårdavdelningarna kan förhoppningsvis en större förståelse fås för 
vad bedsiderapportering har för betydelse för sjuksköterskan men även för den 
vårdsökande personen. Dessutom ges en möjlighet att undersöka om 
bedsiderapportering har en naturlig plats i ett alltmer personcentrerat fokus på 
omvårdnaden.  

 

Bakgrund 

Rapportering 
Rapportering är det utbyte av information mellan sjuksköterskor, ibland även mellan 
annan personal, som sker vid ett skiftbyte. Rapporteringen innehåller oftast den mest 
väsentliga informationen om den vårdsökande personen som den mottagande 
sjuksköterskan bör känna till (Lamond, 2000). De vanligaste rapporteringsformerna 
är inspelad rapportering, skriftlig rapportering, muntlig rapportering från 
sjuksköterska till sjuksköterska alternativt andra yrkesprofessioner, samt 
bedsiderapportering (Scovell, 2010). Rapportering mellan sjuksköterskor är 
någonting som sker rutinmässigt flera gånger om dagen varje dag och trots detta så 
verkar det saknas riktlinjer och rutiner för hur en bra rapportering ska genomföras 
(Benson, Rippin-Sisler, Jabusch, & Keast, 2007). Rapportering finns inte heller med 
som en del i sjuksköterskans utbildning utan den kunskapen erhålls först i praktiken 
(Scovell, 2010). En del av sjuksköterskans ansvarsområden är att vara uppdaterad 
om information som är korrekt samt att avgöra vilken information som kan vara 
lämplig för den vårdsökande personen (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014).  
 
Rapporteringen är viktig för sjuksköterskan eftersom den innehåller flera positiva 
delar (Scovell, 2010). Den innehåller dels psykologiska och sociala aspekter som kan 
vara viktiga för sjuksköterskan att få diskutera och ventilera. Det är även under 
rapporteringen som sjuksköterskan får lära sig bland annat det yrkesspecifika språket 
som förekommer på arbetsplatsen samt hur kulturen och rutinerna för rapportering 
som finns på avdelningen ser ut. Rapporteringen kan även fungera som ett tillfälle för 
reflektion och för att stärka samspelet mellan personalen. Det kan även ses som ett 
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tillfälle för sjuksköterskan att ge bort tröttsam och påfrestande information till den 
sjuksköterska som löser av för att på så sätt inte ”ta med sig jobbet hem” (Scovell, 
2010).  
 
Rapportering är också det tillfälle där ansvaret för den vårdsökande personens 
omvårdnad överlåts till den sjuksköterska som påbörjar sitt skift (Griffin, 2010). Det 
är en av de viktigaste delarna för att vårdpersonalen ska kunna ge en så säker 
omvårdnad som möjligt under sitt arbetsskift (Scovell, 2010). På så sätt kan den 
också bli till ett potentiellt riskmoment för den vårdsökandes situation eftersom 
missförstånd och brist på tydlighet kan uppstå i rapporteringen mellan 
sjuksköterskorna (Hill & Nyce, 2010). Dessutom sägs kommunikation mellan 
vårdpersonal vara en av de främsta orsakerna bakom olyckor i vården (Dean, 2012). 
Det är inte ovanligt att sjuksköterskan får ägna en del av tiden under sitt arbetspass 
åt att försöka reda ut de frågetecken som uppstått till följd av en rapportering där 
kommunikationen varit ofullständig (Dean, 2012). Vårdsökande personer kan få 
försenad hjälp och sämre vård, ibland med allvarliga konsekvenser, då 
sjuksköterskorna är upptagna med att rapportera (Dean, 2012; Trossman, 2009).   
 
Bedsiderapportering 

Bedsiderapportering är den process där sjuksköterskor och vårdsökande möts inne i 
vårdrummet och tillsammans kan diskutera vårdsökandes aktuella hälsotillstånd 
(Benestate & Mitcham, 2008). Det ges möjlighet att gå igenom läkemedelslistor och 
sjuksköterskors tidigare åtgärder och behandlingar (Trossman, 2009) samt vilken 
planering som ligger framför för att nå omvårdnadsmålen (Benestate & Mitcham, 
2008; Trossman, 2009). Trossman (2009) skriver att sjuksköterskorna upplevt att 
det leder till mycket färre felmedicineringar och felaktiga behandlingar eftersom de 
går igenom hela vårdbilden under bedsiderapporteringen. Vidare beskrivs det att 
tidsgapet från det att sjuksköterskan påbörjat skiftet till dess att första mötet med 
den vårdsökande personen sker har blivit mindre vilket har lett till ökad trygghet 
(Trossman, 2009).  

 

Personcentrerad omvårdnad 

Enligt Moberg (2009) ska vården vara baserad på kunskap och den ska vara 
ändamålsenlig. Den ska också vara säker, effektiv, jämlik samt ges i rätt tid, men den 
ska även vara personfokuserad (Moberg, 2009). Edvardsson (2010) skriver att det är 
viktigt att den vårdsökande personen får vara i fokus och inkluderas i alla vårdbeslut 
och vårdprocesser samt att studier visat att detta leder till gynnsamma hälsoeffekter 
för både personal och vårdsökande personer. Exempel på sådana studier är studier 
som gjorts på demensboenden. Där har det påvisats att det behövs signifikant mindre 
neuroleptika på de demensavdelningar där personalen tränat på personcentrerad 
omvårdnad i jämförelse med bland annat sjukhusavdelningar, trots att vårdtagarna 
på de olika avdelningarna hade jämförbara nivåer av demens och symptom 
(Edvardsson, 2010).  

 
Personcentrerad omvårdnad beskriver en etisk och god omvårdnad som bygger på en 
humanistisk grund som i sin tur bör tillämpas brett inom omvårdnad och närliggande 
discipliner (Edvardsson, 2010). Personcentrerad omvårdnad är omvårdnad där den 
vårdsökande personen ses som en helhet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010) där 



 

3 

även familj och vänner kan vävas in i vården för att få ett vidare perspektiv (Herbst, 
Friesen & Speroni, 2013). Fokus ligger på att tillgodose andliga, existentiella, sociala 
och psykiska behov i samma grad som de fysiska behoven. Det läggs också stor vikt 
vid att göra personens egna unika perspektiv legitimt samt att ge detta samma 
giltighet som det professionella perspektivet (Svensk Sjuksköterskeförening, 2010). 
För sjuksköterskan innebär denna typ av omvårdnad  att det krävs en hel del kunskap 
om den vårdsökande och om vad som är denna personens behov, synsätt, intressen. 
vanor, prioriteringar, roller och så vidare. Det krävs också av sjuksköterskan att ge 
utrymme och förutsättningar för att personen ska kunna fatta egna beslut (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2010). Vidare innesluts begreppen holism, individualiserad 
vård, empowerment i en personcentrerad omvårdnad (Herbst et al., 2013).  Det 
behövs organisatoriska och personliga prioriteringar hos personalen för att kunna 
erbjuda en personcentrerad omvårdnad där den vårdsökande själv, tillsammans med 
närstående, involveras i vården och får en likvärdig beslutsrätt (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2010).  
 

Personcentrerad vård kan sammanfattas genom att säga att det handlar om att 
synliggöra vad hälsa är, dess betydelse för den vårdsökande samt hur sjuksköterska 
och vårdsökande i samråd kan försöka skapa förutsättningar för att främja hälsa 
(Svensk Sjuksköterskeförening, 2010).  
 

Bedsiderapportering beskrivs främja ett flertal olika faktorer som kan kopplas till 
begreppet personcentrerad vård. Några av dessa faktorer är patientsäkerhet, 
patientdelaktighet samt en mer jämlik relation mellan sjuksköterska och 
vårdsökande. Om ambitionen är att bedriva omvårdnad utifrån ett personcentrerat 
perspektiv kan bedsiderapportering vara den optimala metoden. 

Syfte 

Syftet var att beskriva vårdsökandes och sjuksköterskors upplevelse och uppfattning 
av bedsiderapportering. 
 

Material och metod 

Design 

En allmän litteraturöversikt, innehållande både studier med kvalitativ design och 
kvantitativ design, genomfördes vilket enligt Friberg (2012) kan användas för att 
inhämta en överblickande och beskrivande sammanställning av det studerade 
området. En litteraturöversikt utformas genom att publicerade vetenskapliga artiklar 
sammanställs och kritiskt granskas (Friberg, 2012).  

Urval och datainsamling 

För att finna relevanta vetenskapliga artiklar gjordes sökningar i databaserna 
CINAHL och PubMed eftersom dessa innehåller artiklar som behandlar 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013) då syftet för denna 
litteraturöversikt är relaterat till just omvårdnad. Sökningen avgränsades genom ”pee 
r-reviewed” i CINAHL och med ”full text” i båda databaserna. Begränsningen “full 
text” användes i sökningarna i CINAHL samt PubMed för att kunna få med helheten i 
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de lästa studierna. För att böja sökorden användes trunkering och även booleska 
termer i form av orden ”OR” och “AND”, detta för att inkludera flera sökord 
(Östlundh, 2012). Sökningen och sökorden som först valdes utifrån syftet var 
”bedside report*” (OR) ”bedside handover*” (OR) ”bedside handoff”, men som sedan 
utökades med (AND) (“nurs*” OR “patient”) (Se Tabell 1). Dock blev träffarna 
desamma med eller utan (nurs* OR patient) i båda databaserna och således 
noterades inte de studier i sökningen som saknade (nurs* OR patient) längre än till 
“Lästa abstract” (se Tabell 1 och 2). Studier som inkluderades i resultatet i denna 
litteraturöversikt var sådana som belyste och beskrev hur bedsiderapportering 
upplevts eller uppfattats av vårdsökande personer och sjuksköterskor. Både studier 
med kvalitativ eller kvantitativ design har inkluderats då studierna med kvantitativ 
design ansetts vara nära en kvalitativ design då öppna frågor även ställts i dessa 
studier. Ingen tidsbegränsning sattes då antalet studier som svarade mot syftet 
bedömdes bli för få samt att äldre forskning som var relevant och relaterade till syftet 
annars riskerades att gå miste om. Från sökningsresultatet exkluderades de studier 
som efter att fått abstracten lästa, inte kunde kopplas till litteraturöversiktens syfte 
samt de som togs bort efter kvalitetsgranskningen. Även studier där barn var 
medverkande exkluderades, likaså uteslöts artiklar där författare till dessa inte 
namngivits. I sökningen i PubMed fanns ett antal dubletter, studier som redan var 
funna i CINAHL och dessa finns därmed inte noterade i “Till resultat” i 
sökningstabell 2. Det slutgiltiga urvalet till litteraturöversikten, förutom resultat från 
sekundärsökningen där endast studier med kvalitativ design togs med, innefattade 
studier med kvalitativ, kvantitativ eller mixad design som svarade mot 
examensarbetets syfte, alla dessa från databasen CINAHL. Deltagarna i de olika 
studierna var både män och kvinnor i olika åldrar. 
 
 
Tabell 1. Resultat från sökning i CINAHL 

Sökning (2015.11.09) 
(Begränsningar:  

Peer Reviewed, Full text) 

Träffar  Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets- 
granskade 

Studier med 
kvalitativ 
design till 

resultat 

Studier med 
kvantitativ 
design till 

resultat 

bedside report* 28      

bedside handover* 21      

bedside handoff 6      

bedside report* OR 
bedside handover* OR 

bedside handoff 

54 54 54 0 0 0 

nurs* 160 457      

patient 230 340      

bedside report* OR 
bedside handover* OR 
bedside handoff AND 
(nurs* OR patient) 

54 54 54 15 7 2 

(varav en med 
mixad metod) 
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Tabell 2. Resultat från sökning i PubMed 

Databas: PubMed  

Sökning (2015.11.09) 
(Begränsningar: Full text) 

Träffar  Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Kvalitets- 
granskade 

Studier med 
kvalitativ 
design till 

resultat 

Studier med 
kvantitativ 
design till 

resultat 

bedside report* 3      

bedside handover* 1      

bedside handoff 3      

bedside report* OR 
bedside handover* OR 

bedside handoff 

7 7 5 0 0 0 

nurs* 41 673      

Patient 405 275      

bedside report* OR 
bedside handover* OR 
bedside handoff AND 

(nurs* OR patient) 

7 7 5 0 0 0 

 

Sekundärsökning 

Sekundärsökning är en effektiv metod att använda sig av vid litteraturssökning och 
görs genom att söka av redan funna relevanta studiers referenslistor för att på så sätt 
komma i kontakt med fler relevanta studier (Östlundh, 2012). Flera sådana studier 
upptäcktes. Av dessa var vissa dubbletter av redan funna artiklar och uteslöts 
därmed. Några studier var inte gratis och exkluderades då pengar inte ville läggas ut 
för dessa. Två studier togs med till kvalitetsgranskning och sedan vidare till resultat. 
Dessa är markerade med * i artikelmatrisen (Bilaga 3).  
 

Kvalitetsgranskning 

“Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod” (Bilaga 1) 
samt “Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvantitativ metod” 
(Bilaga 2), vilka är framtagna av Avdelningen vid omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping, användes för kvalitetsgranskning av sammanlagt 18 artiklar, varav 12 var 
studier med kvalitativ design och 6 med kvantitativ design. Protokollet innehåller 12 
kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod och 13 för studier med kvantitativ 
design där de fyra första frågorna behöver bli bejakade för att en studie ska kunna 
fortsätta granskas utifrån de övriga 8 respektive 9 frågorna som också de helst ska bli 
besvarade med ett ja för att bidra med en hög kvalitet i resultatet. Sammanlagt 
godkändes 11 av de 18 artiklarna, 8 med kvalitativ design, 2 med kvantitativ design 
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samt en med mixad metod, vilka också ses i artikelmatrisen (Bilaga 3). De sju 
exkluderade artiklarna erhöll antingen inte alla av de fyra obligatoriska kriterierna 
eller så hade de för låg kvalitet i övrigt. Studierna med kvalitet under 9 i kriterierna 
exkluderades då dessa inte heller ansågs bidra med betydande resultat. 
 

Dataanalys 

Studierna analyserades enligt Fribergs (2012) förslag på analysmetod för en allmän 
litteraturöversikt. Först lästes de relevanta studierna igenom flera gånger, vilket 
Friberg (2012) anser bör göras för en förståelse av helheten. Steg två var att söka och 
identifiera likheter och skillnader mellan de olika studierna som därefter ska 
dokumenteras i en översiktstabell (Friberg, 2012), vilket kan ses i artikelmatrisen 
(Bilaga 3). I tredje steget sorterades materialet utifrån dessa jämförelser och vanligen 
läggs huvudvikten i en litteraturöversikt på att presentera likheter och skillnader i 
resultatinnehållet (Friberg, 2012), vilket också är fallet i denna översikt. Detta 
resultat presenteras i form av att likheterna är indelade i olika teman, vilket ofta är 
proceduren i resultatdelen för litteraturöversikt av studier med kvalitativ design 
(Friberg, 2012). Studier med kvantitativ design bör bli presenterade utifrån de gjorda 
statistiska beräkningarna (Friberg, 2012). Resultat från studier med kvalitativ design 
respektive kvantitativ design är alltså av olika typer och det går därför inte att göra en 
exakt jämförelse (Friberg, 2012), men då påträffade studier med kvantitativ design 
som inkluderat svar på öppna frågor funnits relevanta för denna översikts syfte har 
dessa tagits med i resultatdelen. Resultat från studierna med kvantitativ design 
uppmärksammas genom att dessa åskådliggörs genom någon form av ordet 
”uppfattning”, till skillnad från studierna med kvalitativ design vilka benämns med 
någon form av ordet ”upplevelse”.  
 

Etiska överväganden 

Forskningsetik bidrar till att skydda deltagande i studier och detta bygger på att det 
finns en respekt för andra människor samt en grundläggande avsikt att ta dessa på 
allvar (Kjellström, 2012). På de studier som använts i litteraturöversikten gjordes 
kontroll på om ett etiskt godkännande från en etisk kommitté fanns eller om 
noggranna etiska överväganden gjorts, då det är viktigt att endast inkludera studier 
innehållande sådana resonemang för att öka det vetenskapliga värdet i översikten 
(Wallengren & Henricson, 2012). Samtliga studier förutom två innehöll sådana 
godkännanden eller resonemang. För att en artikel ska kunna kallas etisk bör dessa 
tre aspekter beaktas att den berör väsentliga frågor, att den innehåller god 
vetenskaplig kvalitet samt att den genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2012). För 
de artiklar som saknade godkännande eller ett uttömmande etiskt resonemang 
kontrollerades publiceringskällan enligt Wallengren och Henricson (2012) och efter 
att ha vägt in de tre ovanstående aspekterna samt författarnas och 
publiceringskällans tillförlitlighet bedömdes de båda studierna ha ett etiskt 
förhållningssätt och togs därmed med till resultatet. Vid genomförandet av denna 
litteraturöversikt har egna personliga värderingar och antaganden kring översiktens 
utförande och resultat medvetet undvikits för att inte påverka utfallet av resultatet i 
någon riktning. Dock kan studenter enligt Kjellström (2012) ibland ha begränsade 
engelska och metodologiska kunskaper vilket kan leda till feltolkningar och orättvisa 
artikelbedömningar. Medvetenhet om dessa möjliga begränsningar har funnits med 
under examensarbetets gång. 
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Resultat 

Vårdsökande personers upplevelser och uppfattningar av bedsiderapportering 

Resultatet utifrån vårdsökandepersoners upplevelser och uppfattningar presenteras i 
tre olika teman: 1) Ger ökad trygghet, 2) Integriteten kan påverkas, 3) 
Kommunikation anpassad efter vårdsökande. 

Ger ökad trygghet 
En återkommande del i vårdtagarnas svar var att bedsiderapporteringen (BR) 
fungerade som en försäkran, ett säkerhetsnät (Cahill, 1998; Kerr, McKay, Klim, Kelly 
& McCann, 2014a). Vårdsökande person (VP) fick genom BR mellan två 
sjuksköterskor och VP, möjlighet att tydliggöra eller klargöra viss information som 
var bristfällig i rapporteringen och samtidigt ett tillfälle att bidra med ytterligare 
information som VP ansåg att sjuksköterskorna behövde ha (Cahill, 1998; Jeffs et al., 
2014; Kerr et al., 2014a; Lu, Kerr & McKinlay, 2014; McMurray, Chaboyer, Wallis, 
Johnson & Gehrke, 2011). Exempelvis överrapporterades det felaktigt att VP hade 
diabetes (Kerr et al., 2014a), i ett annat fall att VP var mycket orolig trots att detta 
inte stämde (Cahill, 1998) och i ett ytterligare exempel överrapporterades att VP 
endast hade ett drän vilket egentligen var fyra drän (McMurray et al., 2011). Sådana 
fel och brister i informationsutbytet kunde då VP korrigera vid BR (Cahill, 1998; Kerr 
et al., 2014a; McMurray et al., 2011). Detta säkerhetsnät försäkrade om hur den 
fortsatta planerade vården skulle fortlöpa vilket i sin tur ofta bidrog med ett ökat 
förtroende och tillit till de rapporterande sjuksköterskornas kompetens och vårdande 
(Cahill, 1998; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2014a). VP i annan studie upplevde det 
som positivt att BR gjorde det möjligt att få information om sin planerade vård samt 
om behandlingar och eventuella provsvar (Bradley & Mott, 2013). Även vetskapen om 
att den skiftbörjande sjuksköterskan hade samma information och kunskap om den 
planerade vården som den skiftavslutande sjuksköterskan och VP ledde till ett ökat 
förtroende för sjuksköterskorna och BR som helhet lindrade VP:s oro och rädslor 
kring sitt hälsotillstånd och fortsatt vård (Jeffs et al., 2014). Hälften av de deltagande 
i en studie uppfattade att de uppmuntrades av sjuksköterskorna att ställa frågor 
(Timonen & Sihvonen, 2000). I en annan studie uppfattade deltagare att de fick bra 
förklaringar på frågor och kände sig välinformerade till följd av BR (Sand-Jecklin & 
Sherman, 2014). Medverkande upplevde det vara en rättighet att få höra vad som 
planerades för hans/hennes vård samt att denna information och kunskap bidrog till 
en känsla av kontroll och trygghet (Lu et al., 2014) samt en maktkänsla över 
situationen (Jeffs et al., 2014). Intervjuade kände en delaktighet i sin vård vid BR 
(Cahill, 1998; Jeffs et al., 2014; Kerr et al, 2014a; Lu et al., 2014; McMurray et al., 
2011) och de flesta av dem upplevde även att det var något positivt och viktigt för 
deras del under den pågående sjukhusvistelsen (Bradley & Mott, 2013.; Cahill, 1998; 
Jeffs et al., 2014; Kerr et al, 2014a; Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011) och några 
ansåg att delaktigheten i BR bidrog till att vården kändes mer personlig (Lu et al., 
2014) . Det faktum att VP ansåg att viss information, sjuksköterskorna emellan, var 
ofullständig och i behov av korrigering bidrog till att de kände en osäkerhet över sin 
vårdsituation (Cahill, 1998).  
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Integriteten kan påverkas 
Vidare var det av stor vikt för VP att sekretessen och integriteten bibehölls och 
bevarades under BR (Kerr et al., 2014a). Exempelvis föredrogs att rapporteringen 
utfördes på en sådan plats som ansågs vara säker i fråga om sekretess (Kerr et al, 
2014a) samt att sjuksköterskan förväntades vara diskret och försiktig gällande ny och 
känslig information (Kerr et al, 2014a; McMurray et al., 2011), samtidigt som det 
nämndes att VP kände sig trygga med att få sin vård diskuterad vid sängkanten (Lu et 
al., 2014; McMurray et al., 2011). Detta bland annat för den redan etablerade vanan 
med att läkare gjorde på liknande sätt vid rond (Lu et al., 2014; McMurray et al., 
2011). Några VP upplevde att ämnen som till exempel sexualitet, sexuellt överförda 
sjukdomar, religion och psykiska sjukdomar borde undvikas att diskuteras i samband 
med BR (Lu et al., 2014). Detta främst för att den berörda VP inte skulle känna sig 
kränkt men även för att eventuellt ytterligare VP på rummet inte skulle behöva känna 
sig obekväma eller osäkra om de råkade höra privat information om andra (Lu et al., 
2014). På liknande sätt uppfattade VP i studier en oro över att sekretessen riskerade 
att brytas i och med BR (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) samt att närvaron av andra 
VP i rummet störde BR (Timonen & Sihvonen, 2000). VP i annan studie var inte 
nöjda med BR då sjuksköterskor upplevdes vara högljudda eller använde VP:s 
fullständiga namn vid informationsutbytet, vilket inte kändes säkert gällande 
sekretesssynpunkt (Jeffs et al., 2014). Andra tyckte inte om att det var blandat med 
kvinnor och män i flersalar vid BR (McMurray et al., 2011). 
 

Kommunikation anpassad efter vårdsökande 
När VP i en studie blev presenterade för skiftbörjande sjuksköterska kände de i första 
hand att de var en person och sekundärt VP (McMurray et al., 2011). I och med denna 
presentation och kommunikationen som uppstod kände VP sig inte enbart som “en 
VP i sängen” (McMurray et al., 2011) och i annan studie upplevdes att de kände sig 
som någon som kunde vara delaktig i samtalet (Bradley & Mott, 2013). Mötet med 
skiftbörjande sjuksköterska under BR ledde till att VP fick reda på vem som skulle 
vara ansvarig för vården under de närmsta timmarna vilket upplevdes som positivt 
(McMurray et al., 2011). Enligt tidigare erfarenheter där rapporteringsformen varit 
annan än BR hade VP själv varit tvungen att fråga sjuksköterskor om svarsresultat 
angående laborationsprover och andra tester men detta kom istället naturligt på tal 
vid BR då sjuksköterskan informerade sin skiftbörjande kollega om eventuellt tagna 
prover och svarsresultat av dessa (Bradley & Mott, 2013). 
 
Vissa VP nämnde att de upplevde att sjuksköterskorna använde ett lämpligt, enkelt 
och lättsamt språk vilket fick dem att bland annat känna att de samarbetade med 
dem (McMurray et al., 2011). Andra ville inte kommunicera nämnvärt med 
sjuksköterskorna utan såg sig själva som passiva lyssnare till sjuksköterskornas 
informationsutbyte (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2011). Klagomål 
fanns hos vissa VP angående sjuksköterskors språkbruk under BR (Cahill, 1998; Lu et 
al., 2014; Timonen & Sihvonen, 2000). Ordvalen kunde ibland upplevas leda till att 
sjuksköterskor upplevdes vara manipulativa och kontrollerande (Cahill, 1998) och vid 
vissa tillfällen användes för svåra ord eller för teknisk jargong för att VP skulle förstå 
allt som sades (Lu et al., 2014). Anledningar som VP gav för att avböja BR var bland 
annat blyghet som gjorde det jobbigt och ansträngande att delta i BR (Cahill, 1998) 
samt att vissa inte ville inta en aktiv roll, på grund av att de inte ville ändra något eller 
”uppröra” någon (Cahill, 1998). Andra anledningar var att de var för trötta för 
(Timonen & Sihvonen, 2000), inte hade blivit uppmuntrade till och att de helt enkelt 
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inte ville ha interaktion med sjuksköterskorna (McMurray et al., 2011). I Timonen & 
Sihvonen´s (2000) artikel uppfattade ungefär 91 % av sjuksköterskorna att de hade 
tillfrågat VP om de ville delta i BR men enbart 50 % av VP höll med om att de blivit 
tillfrågade. En annan faktor som VP ansåg vara ett problem i BR var att det 
uppfattades vara svårt att formulera frågor till sjuksköterskorna (Timonen & 
Sihvonen, 2000). Ytterligare aspekter kring kommunikationen var tiden som BR 
varade, vilken av vissa VP uppgavs vara för kort (McMurray et al., 2011; Timonen & 
Sihvonen, 2000) då BR tog ungefär 1-3 minuter (McMurray et al, 2011) och cirka 3 
minuter vid annan studie (Timonen & Sihvonen, 2000). 

 

Sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar av bedsiderapportering 

Resultatet utifrån sjuksköterskors upplevelser och uppfattningar presenteras i tre 
olika teman: 1) Att komma vårdsökande närmare, 2) Vikten av att rätt hantera 
sekretess och känslig information, 3) Förbättrad kommunikation. 
 

Att komma VP närmare 
Sjuksköterskor som deltagit i Kerr, Lu och McKinlays (2014b) studie uttryckte att 
partnerskapet mellan sjuksköterskan och VP hade blivit starkare sedan man börjat 
med BR. Sjuksköterskorna tyckte att det gavs tillfälle för VP att vara delaktiga i BR 
(Bradley & Mott, 2013). Andra upplevde att VP som varit med på BR upplevde att de 
fått ett värde i och med sin delaktighet i rapporteringen (Chaboyer, McMurray & 
Wallis, 2010). Sjuksköterskorna beskrev att de själva också tyckte att var positivt att 
VP var mer delaktiga i sin vård och att de fick tillfälle att påverka vårdplaneringen 
framöver (Bradley & Mott, 2013). De uttryckte också att det verkade som om VP 
kände sig tryggare eftersom de fick en tydlig överblick över vem som skulle ta hand 
om dem under kommande skift och att det på så sätt blev enklare att sätta namn till 
ansiktet på sjuksköterskorna (Chaboyer et al., 2010). En annan sak som 
sjuksköterskorna uppgav att de tyckte var positivt med BR var att de kunde passa på 
att hälsa på VP samt att de kunde göra en säkerhetskontroll redan i början av skiftet 
(Kerr et al., 2014b). På så sätt kunde de enligt Chaboyer et al. (2010) själva se och 
fråga hur personen mådde. Det gavs även tillfälle att gå igenom medicineringen vid 
BR och att se till att VP hade tillgång till larmknapp så de kunde larma om det 
uppstod problem. Sjuksköterskorna kunde även gå igenom syrgas och annan 
utrustning, infarter och förband tillsammans (Chaboyer et al., 2010).  
 
Sjuksköterskorna sade sig fatta bättre kliniska beslut efter införandet av BR och 
upplevde även att kontinuiteten i vården hade blivit bättre (Kerr et al., 2014b). 
Chaboyer et al. (2010) beskriver i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att 
tillförlitligheten i rapporteringarna hade ökat i och med införandet av BR vilket 
gjorde att de själva kände sig tryggare. På så sätt fick de förtroende för varandra men 
även för sig själva. De beskrev att de tyckte att de själva blivit bättre på sitt 
arbetsområde eftersom de blivit mer noggranna med informationen om VP och att de 
upplevde att VP:s förtroende för personalen ökat sedan de började vara mer 
förberedda  och blivit mer effektiva i sin rapportering (Chaboyer et al., 2010).   
Sjuksköterskorna sade också att de fått oväntat stöd av de läkare som arbetade på 
avdelningen. Läkarna tyckte att de sett att VP uppskattade att få vara delaktiga i BR 
(Johnson & Cowin, 2013). Överlag tyckte sjuksköterskorna själva att deras 
omvårdnad blev mer holistisk då deras kliniska bild kompletterades med information 
ifrån VP själv (Chaboyer et al., 2010).  
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Sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde att vissa av deras kollegor var bättre än 
andra på att släppa in VP och göra dem mer delaktiga i BR (Johnson & Cowin, 2013). 
Ungefär hälften av alla VP deltog i BR som gjordes. Detta trodde sjuksköterskorna 
främst berodde på att man inte arbetat tillräckligt aktivt med att försöka involvera VP 
(Chaboyer et al., 2010). När sjuksköterskorna tillfrågades om huruvida de upplevde 
att de försökt involvera VP svarade 91% av dem att de trodde att de frågat VP men 
enbart 50% av VP höll med om det här påståendet (Timonen & Sihvonen, 2000). 
Som förslag på en åtgärd för att öka delaktigheten tyckte sjuksköterskor i en annan 
studie att det skulle behövas en genomgång med VP för att informera dem om vad BR 
är och hur den fungerar (Kerr et al., 2014b).  
 

Vikten av att hantera sekretess och känslig information rätt 
De flesta av sjuksköterskorna var överens om att sekretessen hotades vid 
bedsiderapportering eftersom VP dels kunde ha besök av anhöriga (Chaboyer et al., 
2010; Kerr et al., 2014b) och dels om de delade rum med andra personer som kunde 
råka höra information som var känslig (Kerr et al., 2014b). Deltagarna gav som 
förslag att vissa saker kunde diskuteras utanför rummet, eller på kontoret, innan eller 
efter det rapporterats tillsammans med VP, det syftades främst då på information 
som berörde palliativ vård, cancerprognoser, smittrisker samt drog- och 
alkoholhistorik (Johnson & Cowin, 2013; Kerr et al., 2014b). En av sjuksköterskorna 
nämnde som motargument för sekretesshotet att det saknades forskning som visade 
på att VP skulle vara särskilt besvärade över att sjuksköterskorna samtalade om 
känslig information inför dem utan att de verkade snarare vara väldigt nöjda med att 
de fick vara med under rapporteringen (Johnson & Cowin, 2013).  
 

Förbättrad kommunikation  
Många av sjuksköterskorna upplevde att kommunikationen hade blivit bättre, både 
mellan vårdpersonalen (Johnson & Cowin, 2013) men även mellan personal och VP 
sedan BR infördes (Kerr et al., 2014b). Rapporteringen sades ha blivit mer fokuserad 
på det kliniska området samt att den var personcentrerad till skillnad från innan 
(Bradley & Mott, 2013). Sjuksköterskorna tyckte också att informationen som gavs 
blev mer korrekt till följd av att de hade börjat försöka vara mer noggrant förberedda 
inför rapporteringen (Kerr et al., 2014b). Många av sjuksköterskorna ansåg att BR var 
en viktig källa till information för både sjuksköterskor och VP (Timonen & Sihvonen, 
2000). Det framkom även att sjuksköterskorna kände sig säkrare med BR än annan 
rapportering eftersom det gavs flera tillfällen att räta ut eventuella frågetecken och 
missförstånd som berörde VP:s omvårdnad (Kerr et al., 2014b). En sådan 
säkerhetsgenomgång var positiv eftersom rapporteringen då blev mer effektiv för 
såväl personal som för VP (Bradley & Mott, 2014). Personalen upplevde att annan 
information som inte brukar komma fram vid andra typer av rapporteringar kunde 
komma fram vid BR eftersom det byggdes upp ett förtroende mellan personal och 
vårdtagare som gjorde att det gick att samtala mer öppet (Kerr et al., 2014b). 
Sjuksköterskorna upplevde att genom implementeringen av BR på avdelningen hade 
VP fått en röst och detta tyckte personalen var viktigt eftersom det är VP själv som vet 
mest om sin situation (Kerr et al., 2014b). En annan fördel som de påpekade var 
möjligheten att kunna väva in familj och andra anhöriga i vården om detta önskades 
av VP. Vid vissa speciella tillfällen upplevdes detta som mycket positivt och 
behjälpligt. Till exempel om vårdtagarna var kognitivt nedsatta, palliativa eller om de 
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inte förstod språket så bra upplevdes det som väldigt tacksamt om någon anhörig 
kunde finnas med och tolka vid de tillfällen då det fanns större språkförbristningar 
(Kerr et al., 2014b). 
 
På en avdelning där personalen använt andra rapporteringsformer tidigare uttrycktes 
det att det innan införandet av BR gick åt mycket tid till rapporteringen (Bradley & 
Mott, 2013). Det kunde ta cirka en timme trots att de inte hade så många VP att 
samtala om. Detta sades bero på att det diskuterades mycket om andra saker som 
inte berörde VP (Bradley & Mott, 2013), vilket också lyftes som ett problem i en 
annan studie där sjuksköterskorna upplevde att samtal under den avsatta 
rapporteringstiden som berörde andra ämnen kunde göra att rapporteringen blev 
lidande (Johnson & Cowin, 2013). Efter införandet av BR upplevde sjuksköterskorna 
en ökad tillfredsställelse över sin yrkesroll, det kändes som om att struntpratet 
försvunnit och som att de hade hittat tillbaka till vad de själva ansåg vara sitt verkliga 
jobb, nämligen att vårda (Bradley & Mott, 2013).  
 
Ett av de främsta problemen som påpekades av deltagarna var att det kunde uppstå 
problem med att rapporteringen ofta blev avbruten, speciellt då de befann sig hos VP 
som var mer krävande som på avdelningar där många VP var förvirrade. Det fanns en 
rädsla hos personalen att man skulle missa väsentlig information då rapporten ofta 
avbröts (Johnson & Cowin, 2013). 
 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att undersöka och beskriva VP:s och sjuksköterskors 
upplevelser eller uppfattningar av BR. För detta syfte ansågs en litteraturöversikt 
vara relevant eftersom en sådan används för beskrivning av data över ett valt område 
(Friberg, 2012). Från av början av detta examensarbete var tanken att endast studier 
med kvalitativ design skulle användas. Anledning till att det slutgiltiga urvalet av 
relevanta artiklar både bestod av studier med kvalitativ eller kvantitativ design samt 
en med mixad metod berodde på att resultatet av sökningarna visade sig innehålla 
relevanta studier med olika design som samtidigt kunde svara mot översiktens syfte. 
Därför togs även ordet “uppfattningar” med i syftet. Enligt Friberg (2012) kan studier 
med både kvalitativ eller kvantitativ design användas i en litteraturöversikt.  
Att litteratursökning endast gjordes i två databaser kan ses som en svaghet då 
relevanta studier på så sätt kan ha missats. Dock innehåller dessa databaser speciellt 
omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013) och fick då ses som tillförlitliga 
och tillräckliga gällande ändamålet. Begränsningen “full text” användes för att snabbt 
hitta hela artiklar med just full text, något som kan betraktas som en nackdel då flera 
artiklar kan ha gått översikten om intet. Vidare kan fler relevanta studier missats på 
grund av att dessa endast gick att tillgå mot en kostnad som av ekonomiska skäl 
tackades nej till. Ingen tidsbegränsning användes då det annars fanns en risk att 
förbigå relevanta studier som svarade mot syftet. Eftersom senare forskning inte 
exkluderades till förmån för tidigare forskning ansågs avsaknad av tidsbegränsning 
vara godkänt för denna litteraturöversikt. Två studier som inkluderades i denna 
litteraturöversikt var genomförda innan år 2010 men då de svarade mot syftet samt 
ansågs ge ett bredare perspektiv togs de med till resultatet ändå. Samtidigt kan denna 
inkludering uppfattas som negativ då forskning enligt Östlundh (2012) är en 
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färskvara. Ingen begränsning gjordes heller till engelsk text men då alla studier som 
påträffades vid sökningarna var skrivna på engelska ansågs inte heller denna 
begränsning nödvändig. En sekundärsökning utfördes vilket enligt Östlundh (2012) 
är en effektiv och nödvändig metod för att nå ett bra slutresultat och tack vare en 
sådan minskar risken att missa relevanta studier.  
 
Merparten av de medtagna studierna i denna översikt har gjorts i Australien, en i 
Canada och två i Europa och då sjukvården kan se olika ut i olika länder kan detta 
anses som en svaghet eftersom sjukvården på ett praktiskt och organisatoriskt sätt 
kan skilja sig exempelvis mellan Australien och Sverige och därför kan resultatet vara 
svårt att applicera till den svenska motsvarigheten. Eftersom det är olika studier i 
resultatet handlar det dessutom om olika och unika VP, sjuksköterskor, 
sjukhusavdelningar, tidpunkter och ibland även olika och unika sätt att utföra BR på. 
Detta kan betraktas både som en fördel samt en nackdel då det dels medför en större 
bredd i urvalet av deltagare och tillvägagångssätt men samtidigt också kan innebära 
problematik i jämförelserna av de olika studierna. Sökorden som användes har varit 
relevanta relaterat till syftet men det föreligger en risk att vissa studier inte har 
upptäckts om sökorden inte har omfattat dessa. Vidare finns en risk i att vissa 
inkluderade samt exkluderade studier har feltolkats på grund av språkförståelsen 
eller bristande erfarenhet av att framställa litteraturöversikter vilket kan ha lett till att 
vissa resultat feltolkats och/eller att studier felaktigt exkluderats. Två av de funna 
studierna erhöll 9 av 12 i fråga om kvalitet genom kvalitetsgranskningen. Detta 
minskar trovärdigheten i studierna men denna ansågs samtidigt vara tillräckligt god 
för att studiernas brister inte skulle påverka resultatet i översikten. Vidare kan de två 
funna artiklarna som saknade etiskt godkännande minska tillförlitligheten men efter 
noga övervägande inkluderades dessa bland annat på grund av att de för läsaren inte 
kunde uppfattas som oetiska i sina metodbeskrivningar. En av dessa studier var gjord 
av forskare som även genomfört annan relevant studie innehållande etiskt 
godkännande och dessutom var de båda studierna publicerade i tidskrifter som även 
publicerat andra av de funna studierna som användes i översikten, vilka innehöll 
etiskt godkännande. 
 
Svårigheter fanns i formulerandet av rubriker, likaså var det ibland problematiskt att 
placera in resultaten under rätt rubriker. Således kan liknande resultatbeskrivningar 
förekomma under flera rubriker. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet var att beskriva upplevelser och uppfattningar hos VP och sjuksköterskor som 
har erfarenhet av BR. Ett av huvudfynden som framkommit i resultatet är att BR 
fungerar som en form av säkerhetsnät. Detta säkerhetsnät ger en ökad trygghet som 
gäller både för VP och för sjuksköterskan och den ger ett tillfälle för de inblandade att 
bearbeta den information som är mest väsentlig för att de tillsammans ska kunna nå 
fram till målet med rapporteringen som bland annat är att kunna bedriva en så säker 
vård som möjligt. I en studie där man undersökt sjuksköterskors uppfattningar av 
BR, antalet rapporterade felmedicineringar samt VP:s uppfattningar om vården på 
sjukhuset framkom det att kommunikationen blivit bättre efter implementeringen av 
BR. Antalet felmedicineringar minskade och smärtlindringen förbättrades (Shin, 
Woods & Young, 2015).  Enligt Hill och Nyce (2010) är brist på tydlighet och 
missförstånd sjuksköterskor emellan ett stort riskmoment. I resultaten framgick det 
att sjuksköterskor upplevde att säkerheten ökat sen BR påbörjats. Bland annat så 
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upplevde sjuksköterskorna som medverkat i Chaboyer et al.’s (2010) studier att de 
själva kände sig tryggare efter det att man introducerat BR på avdelningen eftersom 
att de visste att både de själva och deras kollegor gjorde sitt yttersta för att 
informationen som gavs skulle vara så korrekt som möjligt. The American Geriatrics 
Society Expert Panel on Person-Centered Care (2015) skriver i sin studie att en av de 
element som är viktiga för att kunna möjliggöra personcentrerad vård på avdelningar 
är att sjuksköterskan omprövar VP omvårdnadsplan regelbundet.  Detta för att se till 
att den är uppdaterad och att den är förenlig med alla de förändringar i VP 
hälsotillstånd som kan uppstå, däribland medicinska (The American Geriatrics 
Society Expert Panel on Person-Centered Care, 2015). På så sätt slår sjuksköterskan 
två flugor i en smäll, det ges nämligen möjlighet att arbeta personcentrerat samt att 
även arbeta säkert då omvårdnadsplanerna kontrolleras och hålls uppdaterade. En 
annan viktig faktor för säkerheten som framkom i resultatet är att sjuksköterskorna 
får tillfälle att ställa eventuella frågor till varandra men även till VP. VP får i sin tur 
möjlighet att ställa eventuella frågor till sjuksköterskorna. Detta gör att 
informationen vid behov kan bearbetas och korrigeras ett flertal gånger under 
processens gång vilket skapar goda förutsättningar för en främjad patientsäkerhet. I 
Chaboyer, McMurray, Johnson, Hardy, Wallis och Chus (2009) studie tyckte VP att 
delaktighet i BR var det enda sättet att få veta vad som pågick i vården.  I The 
American Geriatrics Society Expert Panel on Person-Centered Care (2015) studie 
skriver författarna att det kontinuerliga informationsutbytet mellan personal samt VP 
är en av delarna av personcentrerad vård. Det är viktigt att VP får lyssna till 
informationen och att det finns möjlighet till en öppen kommunikation mellan VP 
och alla de personer som är involverade i personens vård (The American Geriatrics 
Society Expert Panel on Person-Centered Care, 2015). Därför borde sjuksköterskan 
överväga att göra de förändringar som är möjliga för att se till att VP hålls informerad 
om sin situation och för att VP ska få vara delaktig i kommunikationen som berör 
vården.  VP är alltjämt den person som är försedd med mest information om sitt eget 
tillstånd och bör därför ha en högst prioriterad roll inom patientrapporten. VP vet 
vad skiftavslutande sjuksköterska har gjort kring VP:s vård, vad skiftpåbörjande 
sjuksköterska ska göra, vad annan vårdpersonal har gjort och vad de ska göra samt 
hur dennes eget tillstånd varit och förändrats över tid. Sjuksköterskor och 
vårdpersonal byter skift och träffar kanske andra som de ska ta hand om vid nästa 
skift medan VP alltid är kvar i sin situation. Därför borde VP vara den största källan 
till säkerhet då det kommer till information och denne bör ha en naturlig och 
självklar roll i rapporteringen. Med andra ord kan det sägas att säkerheten i vården, 
ur ett sjuksköterskeperspektiv, är beroende av att VP är delaktig i 
omvårdnadsprocessen. Den ökade delaktigheten är också ett av de fynd som kommit 
fram i resultatet. Både VP och sjuksköterskor i studierna upplevde en känsla av ökad 
delaktighet efter BR införts. VP uttryckte att de upplevde att vården blivit mer 
personlig efter att de fått delta i BR (Cahill, 1998) medan sjuksköterskor uttryckte att 
de tyckte att vården blivit mer holistisk (Chaboyer et al., 2011) samt att 
rapporteringen blivit mer personcentrerad efter implementeringen av BR (Bradley & 
Mott, 2013). Sjuksköterskor uttryckte också en glädje över att partnerskapet mellan 
sjuksköterskan och VP hade blivit starkare till följd av BR (Kerr et al. 2014b). Genom 
delaktighet i BR får VP möjlighet att få veta vad som kommer att ske framöver. Lu et 
al. (2014) beskriver i sin studie att VP tyckte att de hade rätt att få veta vad som sades 
om deras vård samt hur planeringen framöver såg ut. På så sätt fick de en ökad 
känsla av kontroll och trygghet. Jeffs et al. (2014) skriver också att VP upplevde en 
maktkänsla över sin situation till följd av sin delaktighet i BR eftersom de på så vis 
kunde påverka sin vård. Herbst et al. (2013) skriver att empowerment är ett begrepp 
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som tillhör personcentrerad vård. Genom en ökad känsla av makt och kontroll över 
sin hälsosituation kan empowerment stärkas hos VP och därmed lägga en bättre 
grund för personcentrerad vård.  
 
Det framkom i Chaboyer et al. (2010) studie att ungefär hälften av alla VP deltog i BR. 
Detta menades bero på att sjuksköterskan inte tog sin roll och aktivt involverade VP i 
BR. I annan artikel uppfattade sjuksköterskorna att de tillfrågat VP om de ville delta i 
BR vilket VP inte höll med om i samma utsträckning (Timonen & Sihvonen, 2000). I 
Herbst et al. (2013) frågades en av VP varför han inte deltagit i BR och svaret blev att 
han inte visste om att han fick vara med och samtala under rapporteringen.  Andra 
anledningar som nämndes till att VP inte ville deltaga aktivt i BR var för att de var 
rädda för att göra någon upprörd samt på grund av blygsamhet (Calhill, 1998). Här 
har sjuksköterskan en viktig uppgift att arbeta med. Det är viktigt att sjuksköterskan 
väver in VP i samtalet samt att informationen hålls på en nivå som är lämplig för VP. 
Kerr et al. (2014b) lyfte fram att sjuksköterskorna ansåg att det skulle behövas en 
genomgång tillsammans med VP av BR och hur denna fungerar innan man 
introducerar detta för dem. En annan intressant tanke är att VP själv kan leda BR 
tillsammans med sjuksköterskorna, detta beskriver Chaboyer et al. (2009) i en studie 
att man testat på rehabiliteringsavdelningar. Då leder VP BR och skiftavslutande 
sjuksköterska fyller i med information då det behövs. Detta visar på en 
rapporteringsform som verkligen har ett personcentrerat fokus, där VP själv är 
delaktig i att leda rapporteringen.  
 

Det bör nämnas att det även framkom i resultatet att BR inte fungerar optimalt på 
alla avdelningar. Det kan snarare göra mer skada än nytta på vissa avdelningar där 
VP inte är fullt medveten om sin hälsosituation eller till exempel på avdelningar där 
VP har kognitiva funktionshinder. Sjuksköterskor upptryckte även att det kunde vara 
ett problem eftersom BR kunde avbrytas mycket på vissa av avdelningarna där VP 
hade sådana funktionshinder och att det kunde leda till att de gick miste om viktig 
information (Johnson & Cowin, 2013). Dock finns det andra metoder som kanske 
skulle kunna fungera, till exempel som i det fall där närstående till VP i en av 
studierna lyfte fram, att de kunde fungera som inhoppare under BR vid de tillfällen 
då det av olika anledningar inte fungerade optimalt att VP deltog, de kunde sedan 
förklara mer ingående för VP om vad som sagts under rapporteringen (Tobiano, 
Chaboyer & McMurray, 2013).  
 

Författarna till denna litteraturöversikt hade till en början en förställning om att BR 
skulle skapa sekretessproblem i praktiken men överraskande nog så visade det sig, i 
enlighet med resultatet för denna litteraturöversikt, att så inte var fallet. 
Sekretessproblematiken som kan tänkas uppstå vid användandet av BR är ett av de 
vanligaste argumenten mot BR. I en av studierna som presenteras i denna 
litteraturöversikt framgick det att VP tyckte att det var viktigt att sekretess och 
integritet bibehölls under BR och att de förväntade sig att sjuksköterskan skulle vara 
diskret med informationen som lades fram (Kerr et al., 2014a). Däremot kände de sig 
trygga med att få sin vård diskuterad vid sängkanten (Lu et al., 2014). I resultatet 
framgår också att sjuksköterskor erkänner detta med bevarandet av sekretessen som 
problematiskt men att det enkelt kan lösas genom att diskutera viss information 
innan eller efter rapporteringen på rummet. Det är positivt att sjuksköterskor är 
medvetna om att det finns en problematik kring sekretessen vid BR och genom att 
vara medvetna om VP:s åsikter om sekretessen så kan denna problematik hållas i 
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åtanke. Sjuksköterskan kan på det viset undvika att lägga fram känslig information i 
de lägen som VP upplever att det känns obekvämt.  
 

Genom att sjuksköterskor tillsammans med VP har en grundlig genomgång av vad 
BR är och hur sådan fungerar kan detta i sin tur leda till ökad önskan om att vilja 
delta i BR. De allra flesta VP som deltagit i olika studier där man undersökt 
upplevelser och/eller uppfattningar av BR har varit positivt inställda till detta. Detta 
framkom även i en studie där man undersökt familjemedlemmars upplevelser av 
bedsiderapportering. Familjemedlemmarna kunde vittna om det goda bemötande 
som deras anhöriga fått under BR då de inte enbart setts som ett “sängnummer” utan 
som verkliga personer som fått deltaga i rapporteringen (Tobiano et al., 2013). Dessa 
familjemedlemmar lyfte också fram problemet med sekretessen men de menade att 
detta problem övervägdes av de positiva fördelar som fanns med BR (Tobiano et al., 
2013). Sammanfattningsvis kan sägas att BR har lett till ökad delaktighet, ökad 
säkerhet samt en mängd andra positiva resultat enligt de VP och sjuksköterskor som 
intervjuats och deltagit i undersökningar. Vidare bör begreppet bedsiderapportering 
diskuteras i relation till personcentrerad omvårdnad. Huvudfynden i denna 
litteraturöversikt har varit sådana som har en naturlig koppling till tanken om 
personcentrerad omvårdnad.  Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2010) handlar 
det om att sätta personen i fokus och att denne ses som en helhet. Det handlar också 
om att VP inkluderas i vårdbeslut och vårdprocessen samt att även anhöriga 
involveras (Herbst et al., 2013). Sjuksköterskan har även ett ansvar att se till att det 
ges utrymme för VP att få deltaga i sin vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 
Dessa punkter har alla kunnat hittas i beskrivningar av VP:s och sjuksköterskors 
upplevelser och uppfattningar av BR. VP har känt sig involverade, de har fått vara 
med i beslutsfattandet och i processer, de har fått bidra med information, de har fått 
utrymme av sjuksköterskan att få påverka sin vård samt att deras familj och anhöriga 
också har getts ett större utrymme att få vara delaktiga.  

 

Slutsatser 

Rapporteringen är ett moment som innehåller en hel del viktig och ibland 
livsavgörande, information som bör bearbetas med största allvar. Trots det är det 
anmärkningsvärt lite utvärderingar av de rådande rapporteringsformerna som 
används av vårdpersonal och det är även ett område som saknar formell utbildning 
för sjuksköterskor. Detta kan också leda till ökad risk för patientsäkerheten och 
avvikelseanmälningar eftersom bristande kommunikation mellan vårdpersonal har 
visat sig vara en stor orsak till olyckor i vården.  

Sammanfattningsvis kan det sägas att ökad delaktighet och säkerhet var de två 
största och viktigaste huvudfynden i litteraturöversikten som gjordes. Dessa två fynd 
bekräftades både av vårdsökande personer som av sjuksköterskor.  

 

Kliniska implikationer 
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De två huvudfynden, som också kan ses som begrepp, är två framträdande begrepp 
även inom personcentrerad omvårdnad vilket gör att författarna till denna översikt 
vågar påstå att bedsiderapportering har en naturlig plats inom personcentrerad 
omvårdnad och därav kanske också bör implementeras på fler vårdavdelningar. Flera 
varianter eller blandningar av BR finns att välja på som samtidigt inte gör avkall på 
det personcentrerade perspektivet. 
 
Nämnas i sammanhanget bör även att BR möjligen inte passar lika bra som 
rapporteringsform på alla avdelningar eller för alla olika grupper av vårdsökande. 
Exempelvis kan brister i språkanvändande- och förståelse ställa till problem vid BR 
då eventuella missförstånd skulle kunna leda till att BR gör mer skada än nytta. 
 

Vidare forskning 
Under examensarbetets gång har vetskap erhållits om att bedsiderapportering 
funnits länge på vissa avdelningar runt om i Sverige, trots detta är det svårt att hitta 
vetenskaplig forskning inom området. Det skulle därför vara intressant att få ta del av 
mer forskning från just Sverige inom bedsiderapportering för att se om det gjorts 
några utvärderingar och hur sjuksköterskor och vårdsökande personer upplever eller 
uppfattar den här formen av rapportering i detta land.  

Personcentrerad omvårdnad har löpt som en röd tråd genom översikten och det 
kanske också kan vara till intresse att även undersöka bedsiderapportering i relation 
till personcentrerad omvårdnad. Ytterligare förslag till vidare forskning skulle kunna 
vara att undersöka upplevelser och uppfattningar av BR ur ett åldersperspektiv, finns 
det skillnader beroende på åldern hos VP och sjuksköterskor? 
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………………………… 
 
Forskningsmetod/-design (t ex RCT, tvärsnittsstudie) 
…………………………………………………………. 
………………………………………………………… 
 
Deltagarkarakteristiska  
Antal……………………     
Ålder…………………....     
Man/Kvinna…………….     
 
 
Granskare sign: ………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i 
Jönköping/henr 



 

 

Bilaga 3 

Artikelmatris 

Författare, (år). 
Titel, land. 

Syfte Metod/design Deltagare Resultat Kvalitet 

Bradley, S. & Mott, S. 
(2013) Adopting a 
patient-centred 
approach: an 
investigation into the 
introduction of 
bedside handover to 
three rural hospitals. 
Australien.  

Att undersöka 
processen och resultatet 
av implementering av 
BR på tre mindre 
sjukhus i södra 
Australien.  

Mixad metod. Empirisk studie, 
främst inom interpretivist 
epistemologi.  Etnografiska 
intervjuer samt påståenden som 
besvarats med en sjugradig Likert-
skala.  

Nio inneliggande VP, varav 
fem var kvinnor och fyra var 
män.  48 SSK, varav 47 var 
kvinnor och en var man. Alla 
deltagare var över 18 år. 
 Deltagarna befann sig alla 
på tre mindre sjukhus.   

VP föredrog BR framför annan 
rapportering på grund av den 
sociala aspekten, den ökade 
inblicken och delaktigheten i 
vården. SSK upplevde att 
patientdelaktigheten hade ökad 
efter införandet av BR.  

11/12 (kvalitativ 
granskning), 
12/13 
(kvantitativ 
granskningar) 

Cahill, J. (1998). 
Patient’s perceptions 
of bedside handovers. 
Storbritannien. 

Att fånga och beskriva 
VP:s upplevelser av BR 
samt att belysa vilka 
delar av BR VP 
upplever 
tillfredsställelse eller 
missnöje med. 

Grounded theory. Ostrukturerade, 
inspelade intervjuer. Kvalitativ 
design. 

Tio VP på kirurgenhet, som 
var tillräckligt välmående för 
att deltaga i studien. 

Resultatet delades upp i tre 
kategorier: 1) Att bibehålla en 
professionell distans. 2) Att 
etablera professionellt 
interagerande. 3) Upprätthålla 
VP:s säkerhet. 

9/12 

Chaboyer, W., 
McMurray, A., & 
Wallis, M. (2010). 
Bedside nursing 
handover: a case 
study. Australien.  

Att beskriva SSK:s 
uppfattningar om BR:s 
påverkan på 
omvårdnaden.  Samt att 
även  beskriva 
strukturer och 
processer kring BR.  

Fallstudie med 532 
semistrukturerade observationer 
av BR samt 34 djupgående 
intervjuer.  

Trettiofyra SSK, 89.5% - 
100% av deltagarna från de 
tre olika sjukhusen var 
kvinnor. De flesta av 
deltagarna var mellan 30-50 
år och hade arbetat mellan 
10,9-13.1 år.  

Det resultat man fick fram 
delades in i tre kategorier; bättre 
exakthet (med syfte på färre 
felsteg och missar i 
omvårdnaden), främjad 
personcentrerad omvårdnad samt 
förbättrad service.  

9/12 

Jeffs, L., Beswick, S., 
Acott, A., Simpson, E., 
Cardoso, R., Campbell, 
H., & Irwin, Terri. 
(2014). Patients’ views 
on bedside nursing 

Att undersöka VP:s 
erfarenheter och 
upplevelser av BR i 
samband med 
implementation av BR.  

Inspelade intervjuer. Kvalitativ 
design. 

Fyrtiofem VP (30 kvinnor, 15 
män) på olika kliniker 
(Nefrologi, allmänkirurgi, 
“respirology”, förlossning 
och gynekologi). Kunna 
förstå engelska och kunna ge 

Tre nyckelteman identifierades: 1) 
Skapar utrymme för personlig 
anknytning. 2) BR möjliggör 
medvetenhet om sin vård. 3) 
Varierande inställningar till 
engagemang och 

11/12 



 

 

handover.* Canada. samtycke skriftligt, över 18 år  informationsdelning. 

Johnson, M., & Cowin, 
L. S. (2013). Nurses 
discuss bedside 
handover and using 
written handover 
sheets. Australien.  

Att undersöka SSK:s 
perspektiv på BR och 
användandet av 
skriftliga 
rapporteringsblad. 

Semistrukturerade intervjuer med 
fokusgrupper. Kvalitativ design. 

Trettio registrerade och 
inskrivna SSK som arbetade 
på medicin- eller 
kirurgavdelningar.   

Tre teman idientifierades och fick 
följande rubriker; 1. Styrkor och 
svagheter med BR. 
2. Patientdelaktighet i 
rapporteringen. 
3. Bra kommunikation handlar 
om bra kommunikatörer.  
Slutligen lade man till en “övrigt”-
rubrik där man tog upp andra 
fynd man gjort.  

10/12 

Kerr, D., Lu, S. & 
McKinlay, L. (2014). 
Towards patient-
centred care: 
perspectives of nurses 
and midwives 
regarding shift-to-shift 
bedside handover. 
 Australien.  

Att beskriva SSK:s och 
barnmorskors 
upplevelser av 
implementering av BR. 

Semistrukturerade intervjuer 
12månader efter införandet av BR. 
Kvalitativ design. 

Tjugo SSK, 10 barnmorskor. 
Varav 25 st var kvinnor och 5 
st var män. 

Teman som lyftes fram var 
förbättrad vård och 
dokumentation samt diskretion 
för att skydda konfidentiell och 
privat information. Det lyftes 
fram både vad personalen tyckte 
var positivt och negativt.  

11/12 

Kerr, D., McKay, K., 
Klim, S., Kelly, A-M., & 
McCann, T. (2014). 
Attitudes of emergency 
department patients 
about handover at the 
bedside. Australien. 

Att undersöka VP:s 
upplevelser av BR på 
akutavdelning. 

Semistrukturerade, inspelade en-
till-en- intervjuer. Kvalitativt 
beskrivande metoddesign. 

Trettio VP (18 kvinnor, 12 
män) på akutavdelning, 
engelsktalande, adekvata, 
stabilt hälsotillstånd samt 
över 18 år. 

Två huvudteman var 
indentifierade. 1) VP upplevde att 
den individuella vården förstärks 
av att delta i BR. 2) Att bibehålla 
sekretess och konfidentialitet 
under BR är viktigt för VP.  

11/12 

Lu, S., Kerr, D., & 
McKinlay, L. (2014). 
Bedside nursing 
handover: Patient’s 
opinions. Australien. 

Att undersöka VP:s 
upplevelser av BR. 

Fenomenologisk metod. 
Semistrukturerade , inspelade, 
djupgående en-till-en-intervjuer. 
Kvalitativt beskrivande 
metoddesign. 

Trettio VP (22 kvinnor, 8 
män) på medicinsk 
akutavdelning, kirurgisk 
akutavdelning samt BB (10 
VP från varje avdelning). 
Engelsktalande, stabilt 
hälsotillstånd, erfarit minst 
två BR vid sjukhusvistelsen 
samt över 18 år. 

Fyra nyckelteman framkom: 1) En 
mer effektiv och individanpassad 
strategi. 2) Känna medinflytande 
och bidra till att minimera fel. 3) 
Integritet, sekretess och känsliga 
ämnen. 4) Behov av utbildning 
och undvikande av teknisk 
jargong. 

11/12 

McMurray, A., Att undersöka VP:s Beskrivande fallstudie. Inspelade, Tio VP (sex kvinnor, fyra Fyra teman indentifierades: 1) 11/12 



 

 

Chaboyer, W., Wallis, 
M., Johnson, J., & 
Gehrke, T. (2011). 
Patients’ perspectives 
of bedside nursing 
handover.* Australien. 

upplevelser av att delta i 
BR. 

individuella intervjuer. Kvalitativ 
design. 

män) mellan 52-74 år gamla, 
på medicinavdelning. 
Engelsktalande, stabilt 
hälsotillstånd, varit på 
avdelningen minst en natt.  

Bekräftar VP som medmänniska. 
2) Kunna rätta felaktigheter. 3) 
Passist engagemang. 4) BR som 
hjälp till interagerande. 

Timonen, L., & 
Sihvonen, M. (2000). 
Patient participation in 
bedside reporting on 
surgical wards. 
Finland. 

Att jämföra VP:s och 
SSK:s åsikter om syftet 
med BR, VP:s 
delaktighet i BR samt 
faktorer som främjar 
eller förhindrar VP:s 
delaktighet i BR. 

Enkätundersökning, öppna frågor 
samt 76 observationer av BR. 
Kvantitativ design. 

74 VP (43 män, 31 kvinnor) 
mellan 19-84 år gamla, som 
hade hälsotillstånd till att 
svara på enkäten. 118 SSK 
mellan åldrarna 24-57 som 
varit med om BR minst en 
gång under sjukhusvistelsen. 
Alla VP och SSK fanns på 4 
kirurgiavdelningar samt 4 
ortopediavdelningar från 
sammanlagt 6 sjukhus. 

Huvudorsaker till att VP inte 
deltog i BR:  trötthet, svårt att 
formulera frågor, brist på 
engagemang, språksvårigheter. 
SSK uppfattade att VP intog en 
mer aktiv roll i BR än vad VP 
själva tyckte sig göra. 

11/13 

Sand-Jecklin, K., & 
Sherman, J. (2014). A 
quantitative 
assessment of patient 
and nurse outcomes of 
bedside nursing report 
implementation. USA. 

Att mäta kvantitativa 
resultat av 
implementation av BR i 
blandad form. 

Kvantitativ design: 
kvasiexperimentell pre- och 
postimplementerande design. Tre 
enkätundersökningar för VP och 
SSK vid tre tillfällen (Samma enkät 
före implementation,  3 månader 
efter implementation samt 13 
månader efter implementation), 
och frågor som krävde berättande 
svar från både VP och SSK. 

VP (inneliggande på 
avdelning i minst 48 timmar) 
och SSK på sju medicinsk-
kirurgiska avdelningar. 
Första enkättillfället: 233 VP, 
148 SSK. Andra 
enkättillfället: 157 VP, 98 
SSK. Tredje enkättillfället: 
154 VP, 54 SSK. 

VP: Statistiskt signifikanta 
förbättringar på grund av BR efter 
implementation av densamme: 
VP mer medveten om vem som 
var hans/hennes sjuksköterska. 
VP mer uppmuntrad att bli 
engagerad i sin vård. VP mer 
inkluderad i överrapporteringen. 
VP delgav varje skift viktig 
information i större utsträckning. 
SSK: SSK uppfattade att 
rapporteringstiden blev längre 
efter implementation av BR, 
vilket dock antal övertidstimmar 
före, jämfört med efter 
implementationen inte visar 
någon indikation på. Övriga fynd: 
Antal fall hos VP minskade tydligt 
efter implementationen. 

13/13 

 

*Artikel funnen i sekundärsökning 



 

 

Förkortningar: BR (bedsiderapportering), (VP (vårdsökande person), SSK (sjuksköterska).  


