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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Rapportering i samband med skiftbyten är en essentiell komponent för 

sjuksköterskan att vidarekommunicera information om patienter. Bedsiderapportering innebär 

att rapporten sker inför aktuell patient och eventuella närstående. Detta för att involvera 

patienten i vården och öka graden av patientdelaktighet. Det har dock inte studerats huruvida 

patienter och sjuksköterskor har en överensstämmande bild av hur delaktig patienten känner 

sig under bedsiderapporteringen. 

Syfte: Att undersöka hur patienter, som vårdas på en kirurgisk vårdavdelning på ett 

universitetssjukhus i Mellansverige, upplevde sin grad av delaktighet vid bedsiderapportering 

samt huruvida någon skillnad förelåg mellan hur sjuksköterskor och patienter skattade 

patientens grad av delaktighet vid rapporteringstillfället. 

Metod: En kvantitativ tvärsnittsstudie där enkäter delats ut till två undersökningsgrupper. En 

grupp bestod av 16 sjuksköterskor och den andra bestod av 35 patienter. Studien genomfördes 

under våren år 2016. 

Resultat: Patienter uppskattar sin grad av delaktighet under bedsiderapporteringen till 7,3 på 

en tiogradig skala. Sjuksköterskor skattar patientens grad av delaktighet högre än patienterna 

själva. I fem av enkätens nio punkter fanns en signifikant skillnad mellan grupperna. 

Slutsats: Både sjuksköterskor och patienter upplever att patientdelaktigheten generellt är en 

fungerande del vid användandet av bedsiderapportering. Det råder en diskrepans mellan 

undersökningsgrupperna då sjuksköterskor skattar patienternas grad av delaktighet högre 

under bedsiderapportering än vad patienterna själva gör. Vidare studier inom ämnet krävs 

dock för att kunna göra definitiva antaganden avseende orsakerna till denna skillnad. 
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ABSTRACT 

Background: Handover between shifts is an essential component for the nurse to further pass 

along information regarding patients. Bedside handover means that the handover takes place 

in front of the patient and possible relatives. The purpose of this method is to involve the 

patient in its care and increase the degree of patient participation. However, it has not been 

studied whether or not the perceived patient participation varies between patients and nurses 

during the bedside handover. 

Aim: To examine how patients, cared for on a surgical ward in a university hospital in mid-

Sweden, experienced their degree of participation during bedside handover and whether any 

difference existed between how the nurses and patients estimated the patient's degree of 

participation during the handover. 

Method: A quantitative cross-sectional study in which questionnaires were distributed to two 

study groups. One group consisted of 16 nurses and the other consisted of 35 patients. The 

study was conducted in the spring of 2016. 

Result: Patients rate their degree of participation during bedside handover as 7,3 on a ten-

point scale. Nurses estimate the patient’s degree of participation higher than the patients do. 

Five out of the nine statements included in the survey showed a significant difference between 

the two groups.  

Conclusion: Both nurses and patients have the perception that patient participation generally 

is a functioning part of bedside handover. There is a discrepancy between the two groups 

regarding perceived degree of participation. Nurses rate patients’ degree of participation 

during bedside handover higher than the patients do. Further studies in the field is needed 

for definite assumptions to be made regarding causes for this difference. 

 

 

 

 

 

Keywords: Bedside handover, nurse, participation, patient. 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

 

BAKGRUND ............................................................................................................................. 1 

Lagar och förordningar ....................................................................................................... 1 

Patientdelaktighet ................................................................................................................. 2 

Skiftrapportering .................................................................................................................. 3 

Bedsiderapportering ............................................................................................................. 3 

Visuell Analog Skala (VAS) ................................................................................................. 4 

Teoretisk referensram .......................................................................................................... 4 

Problemformulering ............................................................................................................. 5 

Syfte ........................................................................................................................................ 5 

Frågeställningar ................................................................................................................. 6 

METOD ..................................................................................................................................... 6 

Design ..................................................................................................................................... 6 

Urval ...................................................................................................................................... 6 

Inklusionskriterier ............................................................................................................... 6 

Exklusionskriterier .............................................................................................................. 7 

Rutiner ................................................................................................................................... 7 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................... 7 

Tillvägagångssätt .................................................................................................................. 8 

Forskningsetiska överväganden .......................................................................................... 9 

Bearbetning och analys ........................................................................................................ 9 

RESULTAT .............................................................................................................................. 9 

Tabell 1. ......................................................................................................................... 10 

Tolkning av Tabell 1 ........................................................................................................... 10 

DISKUSSION ......................................................................................................................... 11 

Resultatdiskussion .............................................................................................................. 11 



 
 

Patienters skattning av delaktighet ................................................................................... 11 

Skillnader mellan sjuksköterskors och patienters skattade grad av patientdelaktighet ... 12 

Kliniska implikationer ....................................................................................................... 13 

Metoddiskussion ................................................................................................................. 14 

Reliabilitet och validitet .................................................................................................... 15 

Etisk diskussion ................................................................................................................. 16 

Vidare forskning ................................................................................................................ 16 

Slutsats ................................................................................................................................. 16 

REFERENSER ....................................................................................................................... 18 

BILAGA 1. ENKÄT TILL PATIENT .................................................................................. 23 

BILAGA 2. ENKÄT TILL SJUKSKÖTERSKA ................................................................ 25 

BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL PATIENT ..................................................... 27 

BILAGA 4. INFORMATIONSBREV TILL SJUKSKÖTERSKA ................................... 28 

 

 



1 
 

BAKGRUND 

 

Lagar, förordningar och personcentrerad vård 

All hälso- och sjukvård i Sverige styrs av lagar och förordningar. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen (SFS, 1982:763, SFS 2010:659) skall vården, bland 

annat, vara individanpassad samt planeras och utformas i samråd med patienten. Alla 

patienters rätt till integritet och självbestämmande skall respekteras och vården skall dessutom 

vara tillgänglig för alla. Den 1 januari 2015 trädde patientlagen (SFS 2014:821) i kraft. Målet 

med denna är att ytterligare stärka patienters integritet, delaktighet och självbestämmande. 

Sammantaget är lagarna framtagna för att tillgodose att god vård bedrivs i Sverige och de 

ställer höga krav på personal verksam inom hälso- och sjukvård. 

 

För att tillgodose att vårdarbetet bedrivs enligt dessa krav har begreppet personcentrerad vård 

vunnit erkännande såväl nationellt som internationellt. Den personcentrerade vården ämnar att 

minska objektifieringen av patienter genom att patienten ses som en individuell person istället 

för sin diagnos (Edvardsson, 2010). I och med den personcentrerade vårdens uppsving har 

flertalet riktlinjer och styrdokument utformats som förespråkar ett personcentrerat arbetssätt 

hos hälso- och sjukvårdspersonal (World Health Organisation, 2000; Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen (2009) beskriver att patienter och närstående skall 

informeras och göras delaktiga i vården. Patientens kunskap, förståelse och insikt i sitt 

tillstånd är en förutsättning för delaktighet och Socialstyrelsen (2009) betonar att en god 

kommunikation skall vara en integrerad del av all vård och behandling. Några tydliga förslag 

på hur detta skall appliceras av vårdpersonal i praktiken är dock något som inte tas upp i 

styrdokumenten. 

 

I en litteraturstudie inom ämnet (Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2012) belyses det faktum 

att personcentrerad vård ännu inte har en etablerad definition. Studien ämnar undersöka vilka 

faktorer som bidrar till en högre upplevd personcentrerad vård. Kitson och medarbetare 

(2012) visar inte på några övergripande personlighetsdrag hos sjukvårdspersonalen som bidrar 

till personcentrerad vård. I de artiklar som endast involverade sjuksköterskor som yrkesgrupp 

togs dock personlighetsdrag upp i större utsträckning. Studien konkluderade vissa 

huvudbeståndsdelar som oberoende av yrkesgrupp tillsammans utgör personcentrerad vård 

där patientdelaktighet spelar en stor roll (Kitson et al., 2012). 
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Patientdelaktighet 

Patientdelaktighet är viktigt för att bevara patientens autonomi och självbestämmande. Det är 

en grundläggande del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete och patientens roll som en 

beslutsfattare i vården har under de senaste årtiondena stärkts (Eldh, Ehnfors, & Ekman, 

2006). En definition av vad patientdelaktighet innebär saknar dock vedertaget konsensus då 

betydelsen kan variera beroende på i vilken vårdkontext termen appliceras (Tobiano, 

Marshall, Bucknall & Chaboyer, 2015a). Flertalet studier har gjorts för att försöka fastställa 

hur patientdelaktighet kan främjas. Flera studier stödjer också ett resonemang som först 

utformades av Cahill (1998) och som senare kommit att koncentreras till sammantaget fyra 

utmärkande drag, nödvändiga för etablerandet av en hög grad av delaktighet (Angel & Norup 

Fredriksen, 2015; Sahlsten, Larsson, Sjöström & Kaety, 2008; Tobiano, Marshall, Bucknall & 

Chaboyer, 2015b): 

 

· Vikten av att skapa en god relation med patienten. 

· Överlämnande av viss kontroll från sjuksköterskan till patienten. 

· Ett ömsesidigt utbyte av information mellan alla parter. 

· Ett kontinuerligt uppmanade till patienten att engagera sig såväl fysiskt som psykiskt i 

vården. 

 

Dessa studier poängterar dock fenomenets komplexitet samt belyser vilka hinder som 

existerar för att uppnå fullkomlig patientdelaktighet. Patienten känner sig delaktig i större 

utsträckning om denne upplever att sjuksköterskan tar sig tiden att delge information på ett 

tydligt sätt och aktivt efterfrågar patientens åsikter (Sahlsten et al., 2008; Tobiano et al., 

2015b). Sjuksköterskor önskar också att patienter i högre grad deltar i beslutsfattande men 

Tobiano och medarbetare (2015a) kom fram till att många sjuksköterskor inte till fullo inser 

värdet av att göra patienten mer delaktig. Patienter som inte till fullo förstår sin roll eller på 

vilket sätt de förväntas delta i vårdarbetet tenderar att inta en passiv roll. Enligt Eldh och 

medarbetare (2006) kan patienter uppfatta delaktighet som något vårdpersonalen måste 

erbjuda, istället för något de själva kan initiera engagemang i. Angel och Fredriksen (2015) 

hävdar att patientdelaktighet i sin ideala, teoretiska form aldrig till fullo kan uppnås då 

inbäddade sociala strukturer leder till att patienten alltid befinner sig i en icke jämlik 

beroendeställning till sjuksköterskan. En god kommunikation mellan sjuksköterska och 

patient anges dock som ett av det viktigaste verktygen för att övervinna hinder inom 

patientdelaktighet (Tobiano et al., 2015b). 
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Skiftrapportering 

Rapportering i samband med skiftbyten är en essentiell komponent för sjuksköterskan att 

vidarekommunicera information om patienters situation, status och behandling. Det är också 

ett mycket bra tillfälle för sjuksköterskan att tillämpa personcentrerad vård och ge patienten 

möjlighet att stärka sin delaktighet (Thomas, 2012). Det traditionella sättet att genomföra 

rapportering i samband med skiftbyten på är att på- och avstigande personal samlas enskilt för 

att rapportera till varandra, i frånvaro av patienter och deras närstående. Den största risken för 

missförstånd och förlust av viktig information inom hälso- och sjukvårdsarbetet sker under 

rapporteringen mellan skiftbyten (Sand-Jecklin & Sherman, 2013). Följderna av ett 

begränsande av patienternas involvering i omvårdnaden blir en mindre individanpassad vård 

generellt samt att patienter riskerar att komma till skada (Groves, Manges & Scott-Cawiezell, 

2016; Tobiano et al., 2015b). 

 

Bedsiderapportering 

En alternativ metod som i allt större utsträckning tillämpas på vårdinrättningar världen över är 

att istället rapportera inför aktuell patient och eventuella närstående, så kallad 

bedsiderapportering. I enlighet med det personcentrerade vårdarbetet grundar sig 

bedsiderapportering som metod i ett försök att göra patienten och anhöriga mer delaktiga i 

vården samt minska antalet missöden som kan ske till följ av en bristande kommunikation 

(Vines, Dupler, Van Son & Guido, 2014). Flertalet studier inom ämnet har visat att metoden 

kan öka patientens känsla av att ha kontroll över sin vård samt att relationen mellan 

sjuksköterska och patient stärks (Bradley & Mott, 2013; Lu, Kerr & McKinlay, 2013; 

McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2011; Salani, 2015). Att rapportera inför 

patienten innebär att både personal och patient tar del av samma information. Detta skapar 

möjligheter att förtydliga fakta, rätta felaktigheter samt innebär att vårdplanerna i större 

utsträckning efterföljs när alla parter deltagit i planeringen (Kerr, McKay, Klim, Kelly & 

McCann, 2013; Lu et al., 2013). 

 

Patienter föredrar användandet av bedsiderapportering jämfört med det traditionella sättet att 

rapportera mellan skiften (Bradley & Mott, 2013). Vidare har metoden visat sig leda till att 

patienter känner sig mer integrerade i vården (Vines et al., 2014). Sjuksköterskor upplever 

också att patienters delaktighet ökar. Det råder dock oklarhet huruvida den upplevda 

förbättringen av delaktighet skiljer sig mellan dessa grupper. Hur pass delaktig patient och 
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anhöriga är, och vill vara, under rapporttillfället är ett annat problemområde som tas upp i 

flera studier (McMurray et al., 2011; Timonen & Shivonen, 2000). Faktorer så som svårighet 

att formulera frågor, sviktande självförtroende och brist på information, påverkar sättet 

patienten agerar under rapportsituationen. Det finns också patienter som tycker att viss 

information är för känslig för att tas upp muntligt i rapporten (McMurray et al., 2011; Spinks, 

Chaboyer, Bucknall, Tobiano & Whitty, 2015). Patienters upplevelser av vårdpersonalens 

användande av medicinska termer och förkortningar visar också skilda resultat. Detta leder, 

bland annat, till svårigheter att dra säkra slutsatser om vilket språkbruk sjuksköterskan 

lämpligen bör hålla för att ge patienten störst delaktighet under samtalet (McMurray et al., 

2011; Timonen & Shivonen 2000). Patienter känner en oerhörd önskan att få tillgång till 

information om deras vård (Lu et al., 2013). Det är dock inte alla som vill inta en aktiv roll 

under bedsiderapporten (Jeffs, Beswick, Acott, Simpson, Cardoso, Campbell & Irwin, 2014; 

Sharp, McAllister & Broadbent, 2015). Sammantaget visar forskning att varje bedsiderapport 

bör individanpassas efter patientens förmåga och aktuella situation (McMurray et al., 2011; 

Spinks et al., 2015; Timonen & Shivonen, 2000). 

 

Visuell Analog Skala (VAS) 

VAS-skalan är ett validerat mätinstrument som i stor utsträckning används inom Svensk 

hälso- och sjukvård. Det brukas ofta inom smärtskattning men kan tillämpas i alla situationer 

där syftet är att få objektiv kunskap om patienters subjektiva upplevelser (Polit & Beck, 

2010). VAS-skalan är konstruerad som en rät linje med två ytterligheter på varsin sida där 

användaren markerar sin upplevelse fritt på linjen. I övrigt finns inga markeringar som 

kategoriserar användarens skattning längs linjen. Markeringen mäts sedan i vanligen 

millimeter eller centimeter och kategoriseras i en skalmodell för att därigenom erhålla ett 

numeriskt värde (Almås, Berntzen, & Danielsen, 2011). 

 

Teoretisk referensram 

Målet med omvårdnadsarbetet är inte, enligt Travelbee (1971), att enbart lindra eller bota 

patientens sjukdomstillstånd. Istället är sjuksköterskans främsta uppgift att hjälpa patienten 

utstå det lidande individen tvingas gå igenom, dra lärdom från sin situation och finna mening 

med den erfarenhet personen införskaffar genom sjukdomstillståndet. Travelbee (1971) 

betonar i sin omvårdnadsteori hur lidande är någonting som alla människor möter genom livet 

och hur varje individ är unik i sitt sätt att bemöta och hantera lidandet beroende på vilka 

objektiva och subjektiva komponenter personen besitter. Den objektiva komponenten är i 
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patientens fall det diagnostiserade sjukdomstillståndet medan den subjektiva är upplevelsen 

av hälsa. Travelbee (1971) menar att en individ är så frisk som den känner sig. Upplevelsen 

av hälsa kan finnas trots förekomst av sjukdomsdiagnos eller symptom likväl som att en 

individ kan känna ohälsa trots avsaknad av objektiv sjukdomsförekomst. Som sjuksköterska 

är det därför viktigt att genomföra en individuell bedömning för varje patient beroende på hur 

patienten upplever sin situation. 

 

För att uppnå målet med omvårdnaden hävdar Travelbee (1971) att etablerandet av en god 

relation mellan sjuksköterska och patient utgör en essentiell komponent. Denna relation 

uppnås lättast genom en god kommunikation. Sjuksköterskans viktigaste redskap för att lära 

känna patienten och identifiera omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska inte dra sig för att bli 

känslomässigt involverad. Sympati och empati är två begrepp som Travelbee (1971) 

uppmärksammar som centrala i god kommunikation med patienten. Sympati är 

sjuksköterskans potential till att känna medkänsla med patientens situation medan empati 

definieras som sjuksköterskans förmåga att förstå det tillstånd patienten befinner sig i. 

Sympati kan inte uppträda om vårdgivaren inte skaffar sig en närhet till patienten denne 

känner empati med. Det är genom denna typ av interagerande som äkta mellanmänsklig 

relation kan byggas upp mellan parterna. Detta arbetssätt förmår sjuksköterskan att skapa en 

god, individanpassad omvårdnad (Travelbee, 1971). 

 

Problemformulering 

Att använda sig av bedsiderapportering vid överlämning mellan arbetspass, har i flera studier 

visat sig innebära fördelar för både patient och vårdpersonal: Patienter känner sig mer 

integrerade i sin vård, sjuksköterskor upplever att patientdelaktigheten ökar samt att färre 

missöden inträffar till följd av bristande kommunikation. Det råder dock ingen vetenskaplig 

samstämmighet gällande i vilken grad patienten är delaktig vid själva rapporteringstillfället. 

Det har heller inte studerats huruvida patienter och sjuksköterskor har en överensstämmande 

bild av hur delaktig patienten känner sig under bedsiderapporteringen. 

 

Syfte 

Med denna studie var syftet att undersöka hur patienter, som vårdas på en kirurgisk 

vårdavdelning på ett universitetssjukhus i Mellansverige, upplevde sin grad av delaktighet vid 
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bedsiderapportering samt huruvida någon skillnad förelåg mellan hur sjuksköterskor och 

patienter skattade patientens grad av delaktighet vid rapporteringstillfället. 

 

Frågeställningar 

1. I vilken grad känner sig patienten delaktig vid bedsiderapportering? 

2. Råder det diskrepans mellan hur sjuksköterskor och patienter uppfattar 

patienters grad av delaktighet under bedsiderapportering? 

 

METOD 

 

Design 

Den valda designen för studien var en kvantitativ tvärsnittsstudie med både deskriptiv och 

analytisk datainsamling, vilket innebär att data insamlas under ett kort tidsintervall (Polit & 

Beck, 2010). Denna design valdes då syftet med studien var att analysera och jämföra två 

undersökningsgrupper under ett begränsat tidsintervall (Billhult & Gunnarsson, 2012).  

 

Urval 

Datainsamlingen genomfördes på en kirurgisk vårdavdelning, med hög patientomsättning, där 

bedsiderapportering används som överrapporteringsmetod mellan dag- och kvällspass. 

Studien involverade två undersökningsgrupper. Den ena undersökningsgruppen bestod av 

inneliggande patienter på vårdavdelningen, den andra av sjuksköterskor som arbetade på den 

aktuella vårdavdelningen. Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. Alla som 

vid undersökningstillfället uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna tillfrågades. Antal 

deltagare i respektive undersökningsgrupp var 35 patienter samt 16 sjuksköterskor. Antalet 

externa bortfall hos sjuksköterskorna var tre stycken och antalet externa bortfall hos 

patienterna var sex stycken. Tre av de externa bortfallen i patientgruppen berodde på att 

deltagarna tackade nej till att delta redan innan studien förklarats för dem. De resterande 

externa bortfallen i de båda undersökningsgrupperna var av oklara anledningar, då 

frågeenkäter lämnades ut till dessa respondenter men inga svar inlämnades. 

 

Inklusionskriterier 

Patienterna skulle vara myndiga och ha vårdats på avdelningen tillräckligt länge för att ha 

deltagit i minst en av avdelningens bedsiderapporteringar. Inklusionskriterier för 
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sjuksköterskorna var att de skulle varit huvudansvariga vid minst en bedsiderapportering på 

avdelningen. 

 

Exklusionskriterier 

De patienter som i tal och skrift inte behärskade det svenska språket exkluderades tillsammans 

med patienter med någon form av kognitiv nedsättning. 

 

Rutiner 

På avdelningen fanns information uppsatt i varje patientsal som beskrev vad 

bedsiderapportering innebar och hur den skulle gå till. Vårdavdelningen tillämpade 

bedsiderapportering en gång per dygn, då omvårdnadspersonal från dagpasset överlämnade 

arbetet till personalen på kvällspasset. Medverkande vid rapporteringarna var; dagpassets 

patientansvariga sjuksköterska och undersköterska, kvällspassets sjuksköterska och 

undersköterska, aktuell patient samt eventuella närstående till patienten. Huvudansvarig för 

rapporten var alltid dagpassets patientansvarige sjuksköterska. Avdelningen hade framtagit ett 

så kallat flödesschema, med instruktioner för hur varje rapport skulle gå till. Enligt detta 

skulle varje bedsiderapportering inledas med en presentation av alla närvarande. Därefter 

skulle patientens anledning till inläggning, relevant bakgrundshistoria, aktuellt tillstånd och 

fortsatt planerade vård presenteras på ett strukturerat, och för patienten, lättförståeligt sätt. 

Möjlighet skulle ges till patient, personal och eventuella närstående att få eventuella frågor 

besvarade och bedsiderapporten skulle därefter avslutas med att personalen tillsammans med 

patienten satte upp omvårdnadsmål för dagen. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara frågeställningarna har enkätinsamlingar genomförts som datainsamlingsmetod 

(Bilaga 1 & 2). En typ av enkäter har delats ut till patienter och en annan typ, med 

omformulerade meningar, har delats ut till sjuksköterskor på avdelningen. Enkäternas 

påståenden konstruerades av författarna själva. Detta innebar att enkäten kunde skräddarsys 

specifikt efter det område som ämnats studeras (Billhult, A., & Gunnarsson, R., 2012). En 

pilotstudie, bestående av fem enkäter som lämnades ut till fem sjuksköterskestudenter 

genomfördes innan studiens start. De få kommentarer som erhölls i och med denna pilotstudie 

diskuterades och en liten ändring på enkätens visuella analoga svarsskala (VAS) genomfördes 

som ansågs minska risken för missförstånd. Deltagaren skulle själv ta ställning till 
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påståendena genom att sätta en markering på varje VAS-skala. Dessa markeringar mättes av 

författarna efter att datainsamlingen slutförts och kategoriserades i en tiogradig skalmodell. 

VAS-skalan användes då denna metod är lämplig för att mäta subjektiva upplevelser och är 

lättförståelig att besvara för respondenten (Polit & Beck, 2010). 

 

Första punkten i enkäterna bestod av en deskriptiv fråga avseende patientens ålder och antal 

år sjuksköterskan har arbetat (Bilaga 1 & 2). De resterande nio punkterna var formulerade 

som påståenden. Samtliga påståenden hade anknytning till de, först formulerade av Cahill 

(1998), fyra utmärkande drag som är nödvändiga för etablerande av en hög grad av 

patientelaktighet: 

 

· Vikten av att skapa en god relation med patienten (Enkätpåståenden 4, 5, 7 & 9). 

· Överlämnande av viss kontroll från sjuksköterskan till patienten (Enkätpåstående 6). 

· Ett ömsesidigt utbyte av information mellan alla parter (Enkätpåståenden 1, 2 & 3) 

· Ett kontinuerligt uppmanade till patienten att engagera sig såväl fysiskt som psykiskt i 

vården (Enkätpåstående 8). 

 

Tillvägagångssätt 

Innan datainsamlingen påbörjades, inhämtades ett skriftligt godkännande av 

verksamhetschefen att genomföra studien. De deltagande patienterna rekryterades genom att 

författarna under en sex veckor lång period besökte den valda avdelningen i genomsnitt två 

gånger per vecka. Dessa besök inleddes med ett samtal med avdelningssekreterare, alternativt 

annan personal, som besatt kunskap om avdelningens aktuella patientöversikt för att 

författarna på så sätt skulle få information om vilka patienter som uppfyllde studiens 

inklusions- och exklusionskriterier. Alla patienter som uppfyllde dessa kriterier tillfrågades 

därefter personligen av författarna huruvida de ville delta i studien och erhöll varsin enkät 

med tillhörande informationsbrev (Bilaga 1 & 3). Eventuella oklarheter gällande enkäten eller 

studien förklarades. Enkäterna samlades i vissa fall in av författarna själva under samma 

besök, oftast samlades dock enkäterna in av personalen på avdelningen som fått instruktioner 

gällande var dessa skulle förvaras. Antalet externa bortfall antecknades. 

 

De deltagande sjuksköterskorna rekryterades genom att författarna först, tillsammans med 

avdelningschefen, utvärderade vilka sjuksköterskor som uppfyllde studiens inklusions- och 

exklusionskriterier. Därefter presenterades studien och dess syfte av avdelningschefen för 
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sjuksköterskorna på avdelningen, detta gjordes under ett enhetsmöte där majoriteten av 

personalen närvarade. Slutligen placerades en enkät med tillhörande informationsbrev (Bilaga 

2 & 4) i vars och ens av de aktuella sjuksköterskornas personliga 

dokumentförvaringsutrymme. Inga enkäter eller informationsbrev i studien kodades. 

 

Forskningsetiska överväganden 

I paragraf 16 av Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) 

stadgas det att personer som deltar skall få information om studiens syfte, metod, frivillighet 

att delta samt vilka som genomför studien. Med de utlämnade enkäterna medföljde ett 

informationsbrev där dessa frågor besvaras. Informationsbrevet tydliggjorde att deltagandet 

var anonymt samt att ingen data som samlats in kommer att kunna användas för att spåra 

någon enskild individs enkätsvar, detta stöds i Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). 

 

Bearbetning och analys 

Bearbetning av insamlad data genomfördes i statistikprogrammet Statistical Package for the 

Social Science (SPSS) version 22.0 där en deskriptiv analys gjordes för att besvara 

frågeställningarna. Dessutom undersöktes eventuell signifikant skillnad mellan de två 

undersökningsgrupperna gällande upplevd patientdelaktighet under rapporteringstillfället. 

Signifikant skillnad definierades som ett p-värde lägre än 0,05. Detta gjordes genom ett 

oberoende parametriskt T-test då svaren ansågs jämnfördelade och undersökningsgrupperna 

ansågs vara stora nog att analysera parametriskt (Polit & Beck, 2010). 

 

RESULTAT 

Antal deltagande patienter var 35, medelåldern var 69 år (35-85 år) och medianen var 71 år. 

Antal deltagande sjuksköterskor var 16. Sjuksköterskorna hade i genomsnitt arbetat fyra år 

som sjuksköterska (0.5-17 år) och medianen var 2,8 år. Inga interna bortfall förekom. Nedan 

(Tabell 1) redovisas analyserad data. 
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Tabell 1. Patienter och sjuksköterskors instämmande till enkätens påståenden, bedömd på en 10 centimeters visuell analog skala (VAS), efter 

att ha medverkat vid minst en bedsiderapportering. 0 = instämmer inte alls, 10 = instämmer helt. 

 

Påståenden 

Patienter Sjuksköterskor  

P-värde 
Medelvärde 

+SD(min-max) 

Medelvärde 

+SD(min-max) 

1. Patienten är informerad om vad 

bedsiderapportering innebär. 

5,8+3,7(0-10) 6,4+2,3(2-10) 0,472 

2. SSK* använder ett vardagligt 

språk som patienten förstår. 

7,2+2,6(1-10) 8,6+1,3(6-10) 0,015 

3. SSK ger patienterna svar på de 

frågor denne ställer. 

7,8+2,0(2-10) 8,2+1,4(5-10) 0,496 

4. SSK lyssnar till och bekräftar 

patienternas åsikter. 

7,8+2,0(4-10) 8,8+1,0(7-10) 0,022 

5. SSK har god insikt i patienternas 

sjukdomstillstånd och behov. 

7,9+1,8(2-10) 8,3+1,3(6-10) 0,547 

6. SSK ger patienterna möjlighet att 

prata under rapporttillfället. 

 7,4+2,8(0-10)  8,6+1,0(7-10)  0,025 

7. SSK bemöter patienterna med 

respekt. 

8,4+2,0(3-10) 9,6+0,7(8-10) 0,003 

8. Patienten har möjlighet att 

påverka de beslut som fattas under 

rapporteringen. 

 

6,1+2,2(0-10) 

 

7,0+1,7(3-10) 

 

0,100 

9. Efter rapporten har patienten en 

klar bild över sin fortsatta vård. 

7,1+2,5(0-10) 8,1+1,0(7-10) 0,042 

*Sjuksköterskor 

 

Tolkning av Tabell 1 

Medelvärdet av alla påståenden beräknades till 7,3 bland patienter och 8,2 bland 

sjuksköterskor. Första påståendet i enkäten, avseende information till patienten om vad 

bedsiderapportering innebär, hade lägst medelvärde bland både patienter (5,8) och 

sjuksköterskor (6,4). Det högsta medelvärdet hos både patienter (8,4) och sjuksköterskor (9,6) 
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uppmättes i sjunde påståendet. Detta påstående rörde huruvida patienterna bemöttes med 

respekt av sjuksköterskorna. I fem av de nio påståendena rådde signifikanta skillnader mellan 

undersökningsgrupperna. De fem påståendena var: 

 

·        2. SSK använder ett vardagligt språk som patienten förstår (p=0,015). 

·        4. SSK lyssnar till och bekräftar patientens åsikter (p=0,022). 

·        6. SSK ger patienten möjlighet till att prata under rapporttillfället (p=0,025). 

·        7. SSK bemöter patienten med respekt (p=0,003). 

·        9. Efter rapporten har patienten en klar bild av sin fortsatta vård (p=0,042). 

 

DISKUSSION 

Patienter uppskattar sin grad av delaktighet under bedsiderapporteringen till 7,3 på en 

tiogradig skala. Sjuksköterskor skattar patientens grad av delaktighet till 8,2 på en tiogradig 

skala, det vill säga högre än patienterna själva. I fem av enkätens nio punkter fanns en 

signifikant skillnad mellan grupperna. 

 

Resultatdiskussion 

 

Patienters skattning av delaktighet 

Studiens första frågeställning rörde patienters uppfattade grad av delaktighet vid 

bedsiderapportering. Utifrån de stipulerade definitioner av delaktighet som enkäterna formats, 

visar resultatet att patientgruppen skattar sin totala grad av delaktighet till 7,3 på en tiogradig 

skala. Det är svårt att utifrån detta resultat sätta ord på exakt hur hög eller låg delaktighet 

patienterna kände under bedsiderapporteringen. Att inget medelvärde var under fem talar 

dock för att majoriteten av deltagarna ansåg att delaktighet generellt var en fungerande del av 

skiftbytesrapporteringen. Det fanns två medelvärden som kan vara värda att diskutera vidare; 

det lägsta värdet och det näst lägsta värdet. 

 

Det lägsta värdet i patientgruppen (5,8) uppmättes i påståendet angående i vilken grad 

patienterna kände att de fått information om vad bedsiderapportering innebär. Det var också 

detta påstående som hade lägst uppmätt värde bland sjuksköterskorna (6,4). En av punkterna 

för att uppnå god delaktighet är enligt Cahill (1998) ett ömsesidigt utbyte av information 

mellan alla parter. Information om vad bedsiderapportering innebär innan rapporteringen sker 
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kan ses som ett led i detta synsätt. Tidigare forskning visar att patienter som inte till fullo 

förstår sin roll vid bedsiderapportering tenderar att inta en passivare roll än de välinformerade 

(Eldh, 2006). Sjuksköterskor efterfrågar också generellt ett större engagemang av patienter 

(Tobiano et al., 2015b). Dock måste det tas i beaktning att vissa patienter föredrar att inta en 

passiv roll (Jeffs et al., 2014). Tobiano och medarbetare (2015b) hävdar att patienter i Sverige 

generellt tenderar till att vilja inta en passivare roll än patienter i andra länder. Författarna 

anser att patienter som intar en passiv roll vid bedsiderapportering skulle kunna innebära att 

delaktigheten påverkas negativt. Dock behöver inte passivitet per automatik associeras med 

en lägre upplevd grad av delaktighet. På avdelningen där studien genomfördes fanns skriftlig 

information om bedsiderapportering uppsatt i alla patientsalar samt att patienterna 

rutinmässigt skulle få information vid inskrivning. Det går dock utifrån resultatet att anta, att 

båda undersökningsgrupper ansåg att information inför bedsiderapportering var det område 

som kunde förbättras mest. 

 

Det näst lägst skattade påståendet bland både patienter (6,1) och sjuksköterskor (7,0) rörde i 

vilken grad patienterna kände att de hade möjlighet att påverka de beslut som fattades under 

bedsiderapporteringen. Tidigare forskning visar att patienter kan uppleva att delaktighet i 

vården är någonting som först måste erbjudas av vårdpersonalen (Eldh, 2006) samt att 

oerfarna sjuksköterskor speciellt tenderar att ha en lägre förmåga att inse vikten av att 

involvera patienternas värderingar i omvårdnadsplaneringen (Tobiano et al., 2015a). Cahill 

(1998) belyser att viss makt bör överlämnas från sjuksköterskan till patienten för att öka 

delaktigheten, något som också vunnit stöd av senare gjord forskning (Angel & Norup 

Fredriksen, 2015; Sahlsten et al., 2008; Tobiano et al., 2015b). Författarna anser att resultatet 

från detta enkätpåstående kan grunda sig i den klassiska rapporteringsmetoden, där 

överrapporterande sjuksköterska förväntas överlämna en i förväg bestämd 

omvårdnadsplanering till personal på nästkommande pass. Resultatet behöver således inte 

nödvändigtvis innebära att patienterna kände att gehör inte gavs för deras åsikter. Istället tror 

författarna att det kan bero på att patienterna, till exempel, själva inte anser sig vara i en 

position att fatta beslut eller att sjuksköterskor som redan har en klar plan för kommande 

omvårdnad innan bedsiderapporteringen omedvetet utesluter patienterna vid beslutsfattandet. 

 

Skillnader mellan sjuksköterskors och patienters skattade grad av patientdelaktighet 

I fem av de nio punkterna i enkäten kunde signifikanta skillnader identifieras (Tabell 1). Detta 

överensstämmer med tidigare forskning som funnit att omvårdnadspersonal generellt 
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uppfattar att patienter är mer involverade i bedsiderapporten än vad patienterna själva tycker 

sig vara (McMurray et al., 2011; Timonen & Shivonen, 2000). Tre av de signifikanta 

skillnaderna tillhörde de fyra påståenden (4, 5, 7 & 9) som hade utformats med ett fokus på 

relationen mellan sjuksköterska och patient. Alla fyra hade höga medelvärden vilket innebär 

att sjuksköterskorna till stor del lyckades skaffa en relation med patienterna. Dock visar 

undersökningen tydligt att det faktiskt råder en diskrepans mellan grupperna i flera av de 

dimensioner som utgör en relation. Relationen mellan sjuksköterska och patient är ett 

komplext ämne som ständigt kan utvecklas och fördjupas (McMurray et al., 2011; Spinks et 

al., 2015; Timonen & Shivonen 2000; Travelbee, 1971). Angel och Fredriksen (2015) hävdar 

att delaktighet i sin ideala form aldrig kan uppnås. Dock anser författarna att en bättre och mer 

personcentrerad vård kan utformas om sjuksköterskor kontinuerligt arbetar för att identifiera 

och minska de skillnader som existerar i hur personal och patienter tolkar vårdrelationen. 

 

De två resterande enkätpunkterna där signifikant skillnad identifierades var: Sjuksköterskorna 

använder ett vardagligt språk som patienten förstår och sjuksköterskorna ger patienten 

möjlighet till att prata under rapporttillfället. Dessa två påståenden involverar i hög grad 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, något som också påverkar vilken relation 

som utformas mellan parterna (Kitson et al., 2012; McMurray et al., 2011). Enligt Travelbee 

(1971) är en god kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap för att skapa en god 

personal-patientrelation. Forskning visar att det mest effektiva sättet att bedriva 

bedsiderapportering är att individualisera varje möte och situation till att passa patientens 

preferenser och behov (Lu et al., 2013; McMurray et al., 2011; Tobiano et al., 2015a). Detta 

för att tillgodose att det som sagts verkligen också blivit förstått. 

 

Kliniska implikationer 

Undersökningen visar att patienter och sjuksköterskor tycker att patientdelaktigheten är en 

fungerande del av bedsiderapporteringen men att de i vissa avseenden har olika uppfattningar 

om hur bra det fungerar. I arbetet som sjuksköterska bör extra vikt läggas på att tydligt ge 

patienterna information om vad bedsiderapportering är samt kontinuerligt arbeta för att 

utjämna den skillnad i uppfattad delaktighet som denna studie visar finns. Förhoppningsvis 

kan studiens resultat användas för att bidra till att, genom vidare studier, utveckla och 

förbättra bedsiderapportering som metod.  
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Metoddiskussion 

Det på förhand tilltänkta antalet deltagare i studiens projektplan uppgick till 20 sjuksköterskor 

respektive 40 patienter. För att uppnå ett acceptabelt antal deltagare förlängdes 

datainsamlingsperioden med två veckor jämfört med det på förhand planerade. Det slutliga 

antalet respondenter bestod tillslut av 16 sjuksköterskor och 35 patienter, vilket ansågs 

acceptabelt med tanke på studiens begränsade resurser och studiens tidsram. Det 

förhållandevis låga antalet deltagare innebär en risk för att typ I-fel begås under parametrisk 

dataanalys. Typ I fel innebär att nollhypotesen, det vill säga att det inte föreligger någon 

skillnad mellan undersökningsgrupperna, förkastas trots att den är sann (Polit & Beck, 2010). 

Detta sänker styrkan av studiens resultat och har tagits i beaktning av författarna. En nackdel 

som i efterhand blivit tydlig var det faktum att datainsamlingen var beroende av 

personalstyrkan och patientruljansen på endast en avdelning. Detta var dock den enda 

kirurgiska vårdavdelningen där bedsiderapportering tillämpades som överrapporteringsmetod 

på det sjukhus denna studie genomfördes. 

 

Enkätens påståenden grundar sig i de fyra utmärkande drag som Cahill (1998) först utarbetade 

för etablerandet av en hög grad av patientdelaktighet vid bedsiderapportering. När 

påståendena formulerades av författarna lades extra fokus på relationen mellan patient och 

sjuksköterska, då detta beskrivs som en essentiell komponent för upplevelse av delaktighet 

både i tidigare studerad litteratur (Angel & Norup Fredriksen, 2015; Sahlsten et al., 2008; 

Tobiano et al., 2015b) och Travelbees omvårdnadsteori (1971). Eftersom 

bedsiderapporteringen i grunden är en överlämning av information mellan olika parter, lades 

också fokus vid att undersöka hur patienterna och sjuksköterskorna upplevde patientens roll 

vid informationsutbytet. I och med denna utformning kunde erhållen data kategoriseras efter 

patientdelaktighetens utmärkande drag. Att författarna valde att fokusera enkätpåståendena till 

framförallt två aspekter av patientdelaktighet kan också ses som en svaghet med studien. De 

två kvarvarande aspekterna av patientdelaktighet beskrevs med enbart ett påstående var, vilket 

innebar att säkra slutsatser kring dessa aspekter var svåra att dra. Tillsammans kan alla 

enkätpåståenden användas för att skapa en bild av hur patientdelaktigheten fungerade i stort 

men starkare resultat hade kunnat erhållas om enkäterna innehållit fler påståenden. 

 

I enkäterna användes VAS-skalor för att besvara de olika påståendena. VAS-skalor användes 

då det är ett lättförståeligt sätt för respondenterna att uttrycka sig gällande subjektiva 

upplevelser (Polit & Beck, 2010). Det innebär även en minskad risk för att enkäten tolkas på 
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olika sätt av olika respondenter då svarsalternativen inte kategoriseras efter ord eller siffror 

(Trost, 2007). Att uttrycka en subjektiv upplevelse i exakta ord kan utgöra ett hinder för 

korrekt tolkning då samma ord kan ha olika innebörd beroende på vem som svarar. 

Tolkningen av VAS-skalornas resultat togs inför studien upp som ett möjligt problem då det 

ansågs svårt att exakt definiera vad VAS-skalans numeriska värden innebar. Då studiens syfte 

inte krävde att det sattes ord på resultatens numeriska värden ansågs dock VAS-skalor vara ett 

lämpligt mätinstrument. 

 

Reliabilitet och validitet 

Enligt Polit & Beck (2010) kan ett mätinstruments reliabilitet beskrivas som dess 

tillförlitlighet, det vill säga möjligheten att upprepa samma mätning flera gånger utan att 

resultatet skiljer sig. Vanliga orsaker till influerad reliabilitet är bias från författarnas sida och 

missförstånd eller feltolkningar från respondenternas sida (Polit & Beck, 2010). I den aktuella 

studiens enkät användes ett vardagligt språk utan negationer för att öka sannolikheten att 

enkäten uppfattas på samma sätt av samtliga respondenter. På så vis kan missförstånd 

undvikas och därmed styrks studiens reliabilitet (Trost, 2007). Samtliga enkätpåståenden 

besvarades av alla respondenter. Inga oklarheter angående enkäten framkom i enkätens 

kommentarsfält och inget internt bortfall registrerades. Innan studiens start genomfördes även 

en pilotundersökning där enkäternas reliabilitet stod i fokus. I denna pilotundersökning 

framkom inga oklarheter eller missförstånd gällande enkätens påståenden eller uppbyggnad. 

Enkätens påståenden formulerades utifrån tidigare studerad litteratur inom ämnet. Detta 

tillvägagångssätt kan leda till en minskad reliabilitet men eftersom data på så vis kunde 

skräddarsys att passa studiens syfte, vilket ökar studiens validitet, ansågs detta överväga 

reliabilitetsminskningen (Billhult, A., & Gunnarsson, R., 2012). Egenkonstruerade enkäter 

kan i vissa fall innebära en ökad risk för bias och missförstånd. Detta var dock något som togs 

i beaktning av författarna under dataanalysen. 

 

Validitet innebär enligt Polit & Beck (2010) huruvida författarna till en studie fokuserar på 

det studien ämnar undersöka eller ej. Det vill säga om studiens resultat, analysmetod och 

mätinstrument alla grundar sig i studiens syfte. Användandet av ett konsekutivt urval som 

urvalsstrategi innebär en hög intern validitet (Polit & Beck, 2010). Den externa validiteten i 

denna studie anses lägre då dess resultat kan antas ha präglats av den aktuella avdelningens 

rutiner, personal- och patientgrupp. Antalet deltagare i studien ansågs också vara för låg för 

att kunna generalisera resultatet till en vidare population. Vi anser därför inte att studiens 
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resultat kan generaliseras till kirurgiska vårdavdelningar i Mellansverige i allmänhet utan att 

ytterligare forskning genomförs. 

 

Etisk diskussion 

Deltagandet i studien var anonymt och frivilligt. Muntligt samtycke till deltagande i studien 

inhämtades från samtliga respondenter innan datainsamlingen. I enlighet med Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) informerades samtliga 

respondenter om studiens syfte, metod, frivillighet samt vilka som genomförde studien innan 

enkäten besvarades. De informerades även om att deltagandet var anonymt och att ingen data 

som samlats in kommer kunna användas för att spåra någon enskild individs enkätsvar. Detta 

stöds i Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Majoriteten av respondenterna i båda 

urvalsgrupperna var positivt inställda till att delta i studien. Skriftligt tillstånd att genomföra 

studien inhämtades från avdelningens verksamhetschef innan studiens start. Inga enkäter eller 

informationsbrev i studien kodades. Genom att koda enkäterna kunde kanske det externa 

bortfallet ha minskats men författarna ansåg att bevarande av anonymiteten var av större vikt. 

Författarna anser att alla etiska riktlinjer har följts. 

 

Vidare forskning 

Bedsiderapportering som metod är under fortsatt utveckling och ämnet är i behov av vidare 

forskning. I enlighet med tidigare forskning visar denna studie att skillnad föreligger mellan 

hur patienter och sjuksköterskor upplever graden av patientdelaktighet. Ytterligare forskning 

behövs för att undersöka orsaker till denna diskrepans. Vidare skulle det vara intressant att ta 

reda på huruvida en liknande studie skulle få samma resultat om det tillämpades i andra 

vårdinstanser, till exempel inom pediatrisk-, medicinsk- eller psykiatrisk vård. Slutligen skulle 

mer djupgående forskning med större undersökningsgrupper vara användbart för att 

undersöka om skillnader i upplevd patientdelaktighet kan identifieras mellan kön, ålder och 

antal yrkesverksamma år som sjuksköterska.  

 

Slutsats 

Studien visar att både sjuksköterskor och patienter upplever att patientdelaktigheten generellt 

är en fungerande del vid användandet av bedsiderapportering. Det råder en diskrepans mellan 

de båda undersökningsgrupperna då sjuksköterskor skattar patienternas grad av delaktighet 
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högre under bedsiderapportering än vad patienterna själva gör. Vidare studier inom ämnet 

krävs dock för att kunna göra definitiva antaganden avseende orsakerna till denna skillnad. 
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BILAGA 1. ENKÄT TILL PATIENT 
 
1: Vilket år föddes du?        Svar: Jag föddes år 19………. 
 

Nedan följer några påståenden om din delaktighet vid bedsiderapporten. I vilken grad 
instämmer du med dem? Sätt ett kryss på linjen för att skatta i vilken grad du håller 
med påståendena.  

 

2: På avdelningen har jag fått information om vad bedsiderapportering innebär. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

  

 
3: Under bedsiderapporten använder sjuksköterskorna ett vardagligt språk, utan svåra 
medicinska ord och förkortningar som är svåra att förstå. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
4: Jag får tydliga svar på de frågor jag ställer. 
 
            Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

5: Sjuksköterskorna lyssnar till och bekräftar de åsikter jag har. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 
 
 

6: Sjuksköterskorna har god insikt i mitt sjukdomstillstånd och vilka behov jag har. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 
 
 
7: Sjuksköterskorna ger mig möjlighet till att prata under rapporttillfället. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 
 
 
8: Jag blir bemött med respekt av sjuksköterskorna. 
 
             Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 
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9: Jag har möjlighet att påverka beslut som tas under rapporteringen. 

          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 
|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
10: Efter rapporten har jag en klar bild över min fortsatta vård. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
Tack så mycket för din medverkan! För att utveckla vår enkät vill vi gärna ha dina synpunkter 
på de påståenden vi ställt. Om du har några kommentarer om enkäten så får du gärna lämna 
dem nedan. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAGA 2. ENKÄT TILL SJUKSKÖTERSKA 
 
1: Hur många år har du arbetat som sjuksköterska?    Svar: ……….år 
 

Nedan följer några påståenden om patientens delaktighet vid bedsiderapporten. I 
vilken grad instämmer du med dem? Sätt ett kryss på linjen för att skatta i vilken grad 
du håller med påståendena.  

 

 
2: På avdelningen har patienten fått information om vad bedsiderapportering innebär. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
3: Under bedsiderapporten använder jag ett vardagligt språk, utan medicinska ord och 
förkortningar som kan vara svåra för patienten att förstå. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
4: Patienten får tydliga svar på de frågor denne ställer. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
5: Jag lyssnar till och bekräftar de åsikter patienten har. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
6: Jag har god insikt i patientens sjukdomstillstånd och vilka behov patienten har. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
7: Jag ger patienten möjlighet till att prata under rapporteringstillfället. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
8: Jag bemöter patienten med respekt. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 
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9: Patienten har möjlighet att påverka beslut som tas under rapporteringen. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 
10: Efter rapporten har patienten en klar bild över dennes fortsatta vård. 
 
          Instämmer inte alls                         Instämmer helt 

|-----------------------------------------------------------------------------| 

 

 

Tack så mycket för din medverkan! För att utveckla vår enkät vill vi gärna ha dina synpunkter 
på de påståenden vi ställt. Om du har några kommentarer om enkäten så får du gärna lämna 
dem. 
 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
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BILAGA 3. INFORMATIONSBREV TILL PATIENT 

 

Hej! 
 

Vi är två sjuksköterskestudenter som nu genomför vårt examensarbete. 
På nästkommande sidor följer en kort enkät med frågor för dig att fylla i. 
Det är helt frivilligt att delta och alla svar kommer att vara anonyma. 
Resultatet från denna undersökning kommer att användas för att 
utvärdera vårdpersonalens arbete och vi skulle verkligen uppskatta om 
du ville vara med och delta i vår studie för att på så sätt bidra till att 
utveckla din sjukvård! 
 

Nedan följer en kort beskrivning av vad undersökningen går ut på: 
 

På avdelningen där du nu vårdas tillämpas så kallad 
bedsiderapportering. Det innebär att det en gång per dygn sker en 
överrapportering mellan dag-och kvällspersonal i din närvaro för att du 
som patient skall kunna ta del av den information som utbyts. Målet med 
bedsiderapportering är att du som patient ska få större delaktighet i din 
vård. Med denna undersökning vill vi ta reda på hur stor delaktighet du 
som patient känner vid själva rapporteringstillfället, alltså i samtalet då 
vårdpersonalen från dagskiftet överlämnar arbetet till kvällspersonalen. 
Vi vill också ta reda på hur stor delaktighet sjuksköterskorna tycker att 
patienterna har. 
 

 

 

Marcus Eknemar    Patrik Nääs Sundemyr 

 

     

 

 

 

 

Handledare: Ewa Billing 

E-post: Ewa.Billing@medsci.uu.se 
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BILAGA 4. INFORMATIONSBREV TILL SJUKSKÖTERSKA 

 

Hej! 
 
Vi är två sjuksköterskestudenter som nu genomför vårt examensarbete. På nästkommande 
sidor följer en kort enkät med frågor för dig att fylla i. Det är helt frivilligt att delta och alla svar 
kommer att vara anonyma. Resultatet från denna undersökning kommer att användas för att 
utvärdera vårdpersonalens arbete och vi skulle verkligen uppskatta om du ville vara med och 
delta i vår studie för att på så sätt bidra till att utveckla sjukvården! 
 
Nedan följer en kort beskrivning av vad undersökningen går ut på: 
 
På avdelningen där du arbetar tillämpas så kallad bedsiderapportering. Målet med 
bedsiderapportering är att patienten ska få större delaktighet i sin vård. Med denna 
undersökning vill vi ta reda på hur stor delaktighet patienter känner vid själva 
rapporteringstillfället, alltså i samtalet då vårdpersonalen från dagskiftet överlämnar arbetet 
till kvällspersonalen. Vi vill också ta reda på hur stor delaktighet sjuksköterskorna tycker att 
patienterna har. 
 

 

Marcus Eknemar    Patrik Nääs Sundemyr 
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