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SAMMANFATTNING

Bakgrund: Patientdelaktighet är viktigt för att uppnå personcentrerad vård och inkluderas i

patientlagen. Patientdelaktighet främjar patientens position i vården, det innefattar respekt för

patienten  samt  att  patientens  egen  förmåga  ska  uppmuntras.  Bedside  rapportering  (BSR)

motiveras av att patienten inkluderas i sin vård men få tidigare studier har studerat hur BSR

påverkar  delaktighet.  Syfte: Att  undersöka hur BSR på vårdavdelning påverkar patientens

delaktighet. Metod: Allmän  litteraturstudie  baserad  på  granskning  av  14  vetenskapliga

artiklar.  Kvalitativa  och  kvantitativa  artiklar  användes  med  patient-  och

sjuksköterskeperspektiv  samt  begreppscentrerad  teoretisk  referensram  för  tolkning  av

delaktighet. Resultat: BSR kan leda till ökad delaktighet men det finns även faktorer som kan

försämra delaktigheten. Forskningen som analyserats kunde inte ge en helhetsbild av hur BSR

påverkar delaktighet Slutsats: Att undersöka hur BSR påverkar delaktighet är ej fullt möjligt

då delaktighet bör ses ut ett bredare perspektiv än det i dagens forskningsläge gör.  Att BSR

skulle kunna främja delaktighet har setts men vid ett icke korrekt genomförande kan det även

försämra delaktighet. Förslag på vidare forskning: Kvantitativ och kvalitativ forskning som

mäter delaktighet ur flera aspekter samt forskning som berör odelaktighet föreslås. 

Nyckelord: Bedside rapportering, Delaktighet, Förståelse, Kontroll, Odelaktighet.



ABSTRACT

Background: Patient participation is required by law and  an integral part of achieving patient

centered care. Patient participation improves the patients stature in care, it includes having

respect  for  the  individual,  aswell  as  providing  active  encouragement  of  the  patients  own

ability.  Bedside  handover  is  motivated  for  its  ability  to  involve  the  patient,  but  little  of

previous research have investigated how it affects patient participation.  Aim: To investigate

how bedside handover affects patient participation. Method: Literature review of 14 scientific

journal articles. Both qualitative and quantitative studies were included. A theoretical frame of

reference was used to interpret patient participation.  Result: Bedside handover can improve

patient participation, but there are also factors that can lead to less patient participation. The

analyzed articles could not give a full description of how bedside handover affects patient

participation.  Conclusion: It is not possible to describe fully how bedside handover affects

patient participation because of lack of previous research. Bedside handover could improve

patient participation but if applied in the wrong way could also hinder it. Further research:

Both qualitative and quantitative research that measures several important aspects of patient

participation and non-participation. 
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INLEDNING

Personcentrerad  vård  är  ett  begrepp  som  ökat  i  betydelse  under  de  senaste  decennierna

(Kitson, Marshall,  Bassett & Zeitz, 2013). Begreppet syftar till att säkerställa att patienten

behandlas som en person, med respekt, på ett jämlikt och rättvist sätt. Personcentrerad vård

har  växt  till  att  även  inkludera  medbestämmande  i  vård  och  det  har  gjort  att  begreppet

patientdelaktighet lagts till som en viktig del av en personcentrerad vård. 

Fokus på patientdelaktighet har ökat i  många delar av världen och integrerats  i lagar och

riktlinjer  som  gäller  vård  (Tan,  2015).  I  den  svenska  hälso-  och  sjukvårdslagen  har

patientdelaktighet fått en ökad betoning i och med de omformuleringar av lagen som trädde i

kraft 1 januari 2015 (SFS 2014:821). I samband med ökad efterfrågan på patientdelaktighet i

vården  har  forskningen  kring  hur  den  kan  främjas  tilltagit  (Tan,  2015).  En  metod  som

framkommit kallas bedside rapportering (BSR).

BSR innebär  att  överrapportering  mellan skift  på en vårdinrättning  sker  tillsammans  med

patienten vid sängkanten (Tan, 2015). Genom att inkludera patienten i överrapporteringen av

viktig information från skift till skift är förhoppningen att patienten ska få mer information,

känna sig mer inkluderad i sin vård, samt kunna bidra med egen kunskap. Tidigare forskning

har sett att BSR lett till en säkrare vård eftersom patienter i viss mån kunde förhindra misstag i

vården genom att  korrigera uppgifter  i  överrapporteringen. BSR har även setts  kunna öka

effektivitet på avdelningar. Dock saknas en utförlig sammanställning av hur patientdelaktighet

påverkas genom BSR och detta vill denna uppsats bidra med.

BAKGRUND

Patientdelaktighet är ett centralt begrepp i detta arbete och i bakgrunden beskrivs begrepp som

är viktiga för att skapa förståelse för definitionen som används i denna rapport. Först beskrivs

begreppet  personcentrerad  vård  då  det  är  ett  centralt  begrepp inom vård  och omvårdnad.

Vidare  förklaras  Empowerment  som  är  nära  kopplat  till  delaktighet.  Därefter  beskrivs

delaktighet  och  hur  det  förkommit  i  tidigare  forskning.  I  avsnittet  Delaktighet  och

odelaktighet  beskrivs  patientdelaktighet  som  det  tolkats  i  analysen  av  denna  uppsats.

Bakgrunden  avslutas  med  en  redogörelse  av  själva  kontexten  till  studien,  vilket  är

patientdelaktighet  i  samband  med  överrapportering  vid  patientsängen,  även  kallat

bedsiderapportering (BSR). 
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Personcentrerad vård

Personcentrerad vård är ett uttryck som fått större acceptans och vikt inom omvårdad och vård

under den senaste decennierna (Kitson, et al.,  2013). Patientdelaktighet finns idag som en

central del i personcentrerad vård men det finns dock ännu ingen allmän definition av vad

uttrycket innebär. Begreppet introducerades inom läkarprofessionen och har initialt utvecklats

där. En välciterad tidig förklaring av begreppet inkluderar: respekt för patienten, samordning

av vården,  information,  kommunikation  och utbildning,  psykiskt  stöd och stresshantering,

involvering av familj och anhöriga samt kontinuitet i vården. I begreppets utveckling blev det

också viktigt att se patienten som en helhet samt att vårdutövaren skulle sträva efter att förstå

patientens situation och känsla av sjukdom.

Kring millennieskiftet  har  definitionen av personcentrering utökats  till  att  inkludera att  se

patienten som en person, att dela makt och ansvar, samt att även se vårdutövaren som en

person  (Kitson  et  al.,  2013).  Delaktighet  blev  en  del  av  begreppet  personcentrerad  vård

eftersom makt och beslutsfattande skulle delas med patienten. 

Empowerment

Empowerment översätts till svenska som egenmakt eller självbestämmande och kan beskrivas

som att få kapacitet att delta jämlikt, rättvist och fullständigt i beslutsfattande (Eldh, 2006).

Begreppet  empowerment  har  växt  fram  parallellt  med  begreppen  patientdelaktighet  och

personcentrerad vård och behandlar liknande fenomen. Idag har kulturen inom vården ändrats

till att främja delad makt, respekt och uppmuntran av patientens egna förmåga (Jerofke, Weiss

& Yakusheva, 2014; Spence Laschinger, Smith, Gilbert & Leslie, 2010). 

Patienten ska själv vara redo att ta ökad kontroll och ansvar över sin hälsa och för att detta

skall kunna ske krävs det att de har rätt resurser och verktyg (Christensen & Hewitt-Taylor,

2006; Jerofke et al., 2014; Spence Laschinger et al., 2010). Empowerment främjas genom att

patienten  får  nödvändig  information,  kunskap,  resurser  och  motivation.  Enligt

empowermentteorin  besitter  patienten  störst  kunskap  om  sin  kropp,  förmåga  och  hälsa

(Jerofke et al., 2014; Spence Laschinger et al., 2010). 
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Delaktighet

Patientlagen (2014:821) syftar till att stärka patientens ställning i vården. Lagen skall skydda

integritet, självbestämmande och delaktighet, men även se till att främja hälsa på lika villkor

för hela befolkningen. Lagens nya form trädde i kraft den 1 januari 2015 och ändringar har

gjorts för att skapa förtydligande till vikten av autonomi och delaktighet. Det finns en trend i

stora  delar  av  världen  att  öka  fokus  på  patientdelaktighet  (Eldh,  2006;  Tan,  2015),  och

ändringarna i patientlagen kan tolkas som en del av detta skifte av fokus.

Patientdelaktighet är en viktig del av personcentrerad vård (Eldh, 2006; Sahlsten, Larsson,

Sjöström  &  Plos,  2008;  Tobiano,  Marshall,  Bucknall,  Chaboyer,  2015).  Definitionen  av

begreppet delaktighet saknar dock konsensus. Historiskt har delaktighet varit begränsat till att

patienten skall vara delaktig vid beslutsfattande. Delaktighet som enbart delat beslutsfattande

och att ha tillgång till  information har varit en tolkning som återkommer i  hur lagar och

riktlinjer utformats (Eldh, 2006). Beslutsfattande är dock inte den enda relevanta faktorn för

delaktighet,  vilket  exempelvis  syns  i  svenska  dokumentationsriktlinjer  där  det  även  är

inkluderat  "att  utföra  åtgärder  av  den  egna  vården"  samt  "vara  delaktig  i  planering"  i

definitionen för delaktighet. Delaktighet har utvecklats till att inkludera respekt för patienten

och empowerment (Tobiano et al., 2015). När delaktighet behandlats i omvårdnadsforskning

inkluderar  betydelsen  ofta  en  stark  relation  mellan  sjuksköterska  och  patient,  att

sjuksköterskan överlämnar en del av sin makt till  patienten, informationsutbyte som sker i

båda  riktningar  samt  samarbete  vid  fysisk/intellektuell  aktivitet.  Delaktighet  har  studerats

både kvalitativt och kvantitativt men att få studier har tittat noga på själva fenomenet och

arbetat med att definiera det (Eldh, 2006). Delaktighet innefattar fler faktorer än att bara få

tillräcklig information för att delta i beslut och det behövs mer forskning i vad det innebär för

patienten att vara delaktig. 

Omvårdnadsteoretiker som berört delaktighet

Inom omvårdnadteorin  behandlas  delaktighet  bland annat  av  omvårdnadsteoretikern  Katie

Eriksson i  Vårdprocessen (Eriksson,  2014).  Eriksson  beskriver  hur  en  ständig  interaktion

mellan patient och vårdare bygger en vårdrelation. Relationen mellan vårdare och patient ger

utrymme att ställa frågor och få svar på det som är oklart samt hjälp med behov för att kunna

utveckla hälsa. Eriksson beskriver även att det är viktigt att en förtroenderelation med respekt

skapas för att kunna ge vård som tas emot av patienten. Vårdprocessen tar också upp vikten av

kontinuitet för att hälsoprocesser ska utvecklas mot hälsa. Eriksson tar även upp det viktiga att

få sina preferenser inkluderade i vården. 
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Den svenska forskaren Ann Catrin Eldh har analyserat hur flera omvårdnadsteoretiker berört

delaktighet  för  att  skapa  en  överblick  för  hur  delaktighet  ska  tolkas  (Eldh,  2006).  Eldh

beskriver  att  Florence  Nightingale  berörde  delaktighet  implicit  genom  att  framhålla

överlämning  av  makt  till  patienten.  Eldh  lyfter  fram  Virginia  Hendersson  för  att  hon

förespråkat  att  patienten  ska  uppmuntras  att  hjälpa  till  i  sin  egen  vård  och  att  det  är

sjuksköterskans  uppgift  att  undanröja  hinder  för  detta.  I  omvårdnadsteoretikern  Dorothea

Orems teori  om egenvårdsbrist  uppfattar  Eldh  att  delaktighet  är  centralt.  Ur  Orems  teori

framhålls även patientens rätt att välja att inte delta i sin vård och att vårdrelationen ska fortgå

genom självbestämmande.

Positiva effekter av delaktighet

De positiva effekterna av en ökad delaktighet är välstuderat (Tobiano et al., 2015). Patienters

kunskap om sitt  sjukdomstillstånd kan öka genom delaktighet  och ge en större känsla  av

kontroll. En ökad delaktighet kan också förbättra allmäntillståndet hos patienter, exempelvis

förmåga  att  utföra  vardagliga  uppgifter  eller  omvårdnadshandlingar.  Ytterligare  positiva

effekter av en ökad delaktighet har kartlagts, där det setts leda till ökad belåtenhet med vård,

bättre vårdresultat,  ökat empowerment, bättre anpassning till  situationen, mindre sårbarhet,

minskad stress  och ångest  samt ökad motivation och ökad självkänsla  hos sjuksköterskan

(Sahlsten et  al.,  2008).  Vanligast  i  omvårdnadsforskningen har  varit  att  titta  på patienters

uppfattning av delaktighet och mindre vanligt har varit att göra kvantitativa värderingar av

hälsa eller behandlingsutgång. 

Att främja delaktighet

För att främja delaktighet är information och kommunikation en förutsättning för att patienten

ska få en grund att basera sitt deltagande på (Tobiano el al., 2015). Patientundersökningar har

visat att dialog och relevant information ökar känslan av att vara delaktig. Information är ett

första steg för sjuksköterskan att främja delaktighet (Sahlsten et al., 2008). Det är viktigt att

sjuksköterskan  kommunicerar  på  ett  sätt  som  är  inbjudande,  stödjande  och  bekräftande.

Språket som används måste förstås av patienten och medicinsk jargong bör därför undvikas. 

Hinder för delaktighet

Hinder  för  delaktighet  är  bland  annat  okunskap,  kognitiv  svikt  och  dåligt  allmäntillstånd

(Sahlsten et al., 2008; Tobiano et al., 2015). Delaktighet har också setts påverkas av patientens

vilja  att  delta,  där  en  del  patienter  väljer  att  vara  passiva  i  beslutsfattande  och

omvårdnadsåtgärder. Det finns även patienter som vill vara delaktiga men inte själva uttrycker
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det om de inte uppmuntras (Sahlsten et al., 2008). Ytterligare ett hinder för delaktighet kan

vara hur sjuksköterskan bemöter patienten (Tobiano et al., 2015). Patienter med en stressad

och uppgiftsorienterad sjuksköterska har visat sig mindre belägna att ta initiativ till deltagande

för patienten. Användning av språk där patienten behandlas nedlåtande eller avpersonifierat

har också setts minska patientens initiativ till delaktighet. 

Teoretisk referensram

Eftersom delaktighetsbegreppet saknar konsensus krävs det en tydlig definition när det ska

användas. Ann Catrine Eldh är en svensk forskare som utforskat begreppet delaktighet och hur

det  använts  i  vårdvetenskap och omvårdnad (Sahlsten  et  al.,  2008;  Tobiano et  al.,  2015).

Denna  uppsats  använder  Eldhs  begreppsanalys  av  delaktighet  (Eldh,  2006)  som teoretisk

referensram för att definiera delaktighet. För att förstå delaktighet har Eldh även introducerat

motsatsbegreppet odelaktighet för att stödja i begreppsanalysen. 

Eldhs beskrivning delar in begreppet i olika former av delaktighet (Eldh, 2006). Dessa former

av delaktighet kallas hädanefter delaktighetskategorier och består av: förstå, få information,

självförtroende, kontroll och odelaktighet. Där begreppet odelaktighet dels står för det som

innebär motsatsen till delaktighet, men även inbegriper ytterligare fenomen som ensamt kan

leda till en minskad delaktighet. Begreppen delaktighet och odelaktighet skall helst behandlas

som två olika begrepp som kan samexistera.

Enligt Eldh ska patientens kunskap och erfarenheter ses som en tillgång och delaktighet kan

uppnås  när  sjukvårdspersonal  är  uppmärksam  på  patientens  kunskapsnivå  (Eldh,  2006).

Beskrivningarna  av  delaktighet  har  arbetats  fram  från  både  patient  och

sjuksköterskeperspektiv.  Eldh  framhåller  att  hon  inkluderat  omvårdnadsteoretikers  syn  på

delaktighet i utformningen av definitionerna eftersom omvårdnadsperspektivet är något som

fattats i tidigare förklaringar av begreppet.

Den  första  delaktighetskategorin  är  att  förstå  vilket  innebär  att  patienten  ska  förstå  hur

kroppen fungerar, vad som händer under sjukdomsförloppet, men även förstå hur vårdplanen

är upplagd och vilka åtgärder som är planerade (Eldh, 2006). Det är viktigt att ha patientens

lärande i åtanke när information ges för att patienten ska kunna förstå. Det krävs även att

sjukvårdspersonalen kontrollerar  att  patienten  förstår. Patientens  förståelse skall  även vara

tillräcklig för att ha förmågan att ta egna initiativ baserat på kunskapen samt kunna delge
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personalen  egen  kunskap  och  erfarenhet  om  den  egna  kroppen,  symtom  och  sociala

situationen.

Nästa delaktighetskategori kallas få information och kan ses som en grund för den föregående

kategorin.  Att  få  information  skall  innebära  att  det  finns  en effektiv  kommunikation med

vårdpersonalen (Eldh, 2006). Patienten ska få rätt information på ett sätt som dessutom går att

förstå i sammanhanget. Informationen bör också vara formulerad på ett sätt så att patienten

kan göra om den till kunskap som kommer till användning i vardagen.

Den tredje delaktighetskategorin är självförtroende. Detta inkluderar förtroende i  den egna

kunskapen  om kropp  och  symtom,  samt  att  vara  säker  i  den  egna  förmågan  att  hantera

symtom och en stundande behandling (Eldh, 2006). Denna form av delaktighet kommer ur en

diskussion kring  patienters  autonomi i  vårdsituationen.  Autonomin kan främjas  genom att

relationen mellan patient och vårdare är jämlik och att  förtroende och tillit  skapas mellan

parterna. Kunskap från båda parter måste respekteras och komma till användning i vården.

Den sista kategorin av delaktighet är kontroll vilket innebär att patienten upplever en känsla

av kontroll över kropp, symtom och behandling men också att vara i kontroll i kontakten med

vårdpersonal (Eldh, 2006). Detta handlar delvis om känslan av att kunna påverka sin vård men

det  handlar  också  om att  känna sig  i  kontroll  över  en  situation  och de  känslor  som kan

förekomma i stunden.

Definitionerna  av  delaktighetkategorierna  kompletteras  med  introduktionen  av  begreppet

odelaktighet. Odelaktighet innebär att inte förstå, att inte vara i kontroll, sakna vårdrelation,

att endast bli informerad om vad som skall göras utan förklaring, att vara sedd som oförmögen

att  välja  rätt  åtgärder  för  sin  situation  (Eldh,  2006).  Odelaktighet  kan  vara  att  det  inte

förekommer kommunikation i båda riktningar men det kan även vara att tvingas till  att ta

beslut om den egna vården utan tillräcklig kunskap. Odelaktighet kan också vara att inte få

tillgång till information som passar ens behov, en brist på respekt för individen och att snarare

bli  sedd  som  en  sjukdom.  Att  få  information  utan  att  den  förklaras  kan  i  sig  leda  till

odelaktighet eftersom patienten inte kan använda den.

Odelaktighet skall inte endast ses som motsatsen till delaktighet utan kan även ses som ett

separat fenomen (Eldh, 2006). Det enklaste exemplet på odelaktighet som samexisterar med

delaktighet är en patient som får information av en sjuksköterska men inte förstår allt som

sagts när konversationen tagit slut. Att patienten blir informerad leder i sig till delaktighet,
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men att patienten inte förstår allt är en form av odelaktighet. I detta fall skulle det gå att främja

delaktighet genom att försöka identifiera de delar av information som patienten inte förstått

och åtgärda detta.

Överrapportering

Överrapportering är en viktig del av arbetet inom vården och genomförs vid början och slutet

av varje arbetspass (Athanasakis, 2013). Det är viktigt att överrapporteringen genomförs på ett

välstrukturerat  sätt  för  att  inte  information  ska  missas  (Tobiano  et  al.,  2015).  Väsentlig

information skall  överlämnas för att  vården ska vara patientsäker. Flera olika metoder för

överrapportering finns, exempelvis läsrapport eller muntlig. Överrapporteringar genomförs i

regel på kontor, i läkemedelsrum, i korridorer eller på sjuksköterskeexpedition (Athanasakis,

2013). Hänsyn bör tas vid valet av plats eftersom känslig information så som blodsmitta och

sexualitet  kan tas  upp. Valet  av plats  påverkar  även längden på överrapporteringen då en

rapport lätt avbryts, av exempelvis andra patienter eller anhöriga.

Överrapporteringen  innebär  en  överföring  av  professionellt  ansvar  för  patientens  vård

(Johnson, Jefferies & Nicholls, 2012).  Förtroende krävs för de observationer och val som

gjorts  under  föregående  arbetspass,  att  all  information  givits  samt  att  de  uppgifter  som

delegeras till nästa pass fullföljs. Dagens sjuksköterskeutbildning har kritiserats för att inte

innefatta undervisning om överrapportering, detta är istället något som lärs ut i verksamheten

beroende på vårdinrättningens kultur (Athanasakis, 2013). 

Bedside rapportering

Bedside rapportering  (BSR) har  blivit  aktuellt  i  samband med att  delaktighet  fått  en mer

självklar  plats  i  vården  (Tan,  2015).  BSR  innebär  att  överrapporteringen  mellan

omvårdnadspersonalen  sker  tillsammans  med  patienten  vid  patientens  säng  (Tan,  2015;

Sherman,  Sand-Jecklin  &  Johnson  & Cowin,  2013).  Förhoppningen  med  metoden  är  att

patienten skall involveras mer i sin vård genom att aktivt delta vid själva överrapporteringen.

Det finns få kvantitativa studier gällande BSR (Sherman et al., 2013). Mycket forskning har

studerat  hur det  går  att  förbättra  BSR snarare än hur BSR lämpar sig jämfört  med andra

överrapporteringsmetoder.  Många  av  studierna  om  BSR  har  inte  noga  beskrivit  hur

överrapporteringen gått till, vilket kan betyda att det förekommit flera olika sätt att genomföra

BSR. Ibland har BSR även innefattat användande av ytterligare en överrapporteringsmetod för

att komplettera den information som getts tillsammans med patienten. 
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BSR  har  setts  ha  potential  att  främja  en  säkrare  vård  genom  en  ökad  noggrannhet  vid

överrapporteringen och färre missar vid patientidentifiering (Sherman et al., 2013). Eftersom

sjuksköterskan presenteras för patienten i början av varje pass blir det lättare att starta en ny

vårdrelation. Studier om BSR har även sett en ökad kommunikation mellan vårdpersonalen.

Dessutom ges patienten möjlighet att vid överrapporteringen direkt bekräfta information och

får möjlighet att ställa frågor kring eventuella oklarheter. 

Sjuksköterskor har upplevt att BSR gör att överrapporteringen tar längre tid att genomföra,

något som motbevisats i senare studier (Sherman et al., 2013). Studier har också gjorts där

införandet av BSR setts öka effektiviteten på avdelning i form av att statistiken för in och

utskrivningar har förbättrats. Ett tidigt antagande är att patienter inte varit intresserade av att

höra samma information upprepas, men patientundersökningar har visat att många är positiva

till att införa BSR. 

Forskningen har  visat  att  det  är  svårt  att  införa  BSR (Tan,  2015).  Flera  studier  om BSR

beskriver inte tydligt vad som ska tas upp i överrapporteringen. Avsaknad av en tydlig metod

för BSR har även setts leda till att BSR frångås och mycket av överrapporteringen sker istället

informellt mellan sjuksköterskor för att den viktigaste informationen ska gå fram. Ett vanligt

problem  som tagits  upp  av  tidigare  studier  har  varit  att  det  är  svårt  att  hantera  känslig

information  framför  patienten.  Angående  patientdelaktighet  har  resultat  som pekar  på  att

patienter känner sig mer involverade funnits, men delaktighetsbegreppet har inte beskrivits

eller undersökts noggrannare.
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PROBLEMFORMULERING

Personcentrerad vård är ett begrepp som ökat i betydelse och en av dess viktigast delar är

patientdelaktighet. Fokus på patientdelaktighet har ökat i många delar av världen och så även i

Sverige,  där  det  fått  starkare  betoning  i  lag.  I  samband  med  ökad  efterfrågan  på

patientdelaktighet  har  forskningen  kring  hur  det  kan  främjas  tilltagit.  En  metod  som

framkommit  kallas  bedside  rapportering  (BSR),  som  förväntas  leda  till  att  patienten

involveras  mer  i  vården.  Flera  aspekter  av  BSR  har  studerats  men  det  fattas

sammanställningar av dess faktiska påverkan på delaktighet.

Traditionellt  har  delaktighet  framförallt  handlat  om rätt  till  medbestämmande och rätt  till

information.  Idag  är  det  många  fler  faktorer  som  anses  påverka  delaktighet.  Tidigare

litteraturöversikter har identifierat att stor del av forskningen kring patientdelaktighet saknar

analys  av  vad begreppet  innebär  för  patienten.  Detta  är  något  som även  identifierats  vid

genomgång av litteraturöversikter gällande BSR.

SYFTE

Syftet är att undersöka hur BSR på vårdavdelning påverkar patientens delaktighet.

METOD

Design

Allmän litteraturöversikt är en passande metod för att skapa en sammanställning och beskriva

ett kunskapsläge (Forsberg & Wengström, 2013), därför har metoden valts för att studera hur

BSR påverkar patientdelaktighet. En begreppscentrerad teoretisk referensram är fördelaktigt

när ett mångfacetterat begrepp ska studeras (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt, 2012), därför

används en utförlig beskrivning av delaktighet. Litteraturen som studerats är orginalartiklar

som  redovisar  kvalitativa  eller  kvantitativa  resultat  som  går  att  koppla  till  BSR  på

vårdavdelning.

Urval

Inklusionskriterierna  var  att  artiklarna  var  orginalartiklar  som publicerats  i  vetenskapliga

tidskrifter, de var peer-reviewed, har behandlat BSR, innehöll resultat gällande delaktighet,
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samt var publicerade under de senaste 10 åren.  Resultaten skulle vara ifrån vårdavdelning

eller motsvarande. 

För att  inkluderas i studien kvalitetsgranskades artiklarna genom att det vid genomläsning

säkerställdes  att  studierna  innehöll  ett  definierat  syfte,  att  metoden  är  välbeskriven,  att

undersökningspersonerna är tydligt presenterade, samt att resultatet innehåller svar gällande

patientdelaktighet  (Friberg,  2012).  Studierna  fick  vara  antingen  ur  sjuksköterske-  eller

patientperspektiv.  Artiklarna  skulle  även  innehålla  en  relevant  diskussion  gällande  sina

resultat, samt etiska aspekter. Av artiklarna som inkluderats i resultatet är tre kvantitativa och

elva kvalitativa.

Datainsamlingsmetod

Datainsamlingen  genomfördes  enligt  två  faser,  en  inledande  informationssökning  och  en

egentlig informationssökning (Friberg, 2012). Den inledande informationssökningen gjordes

för att  samla ihop relevanta sökord inom forskningsområdet  och innefattade en sökning i

databasen EBSCO efter review-artiklar inom ämnet BSR publicerade de senaste 10 åren. Vid

sökning efter review-artiklar användes sökorden BEDSIDE SHIFT REPORT och BEDSIDE

HANDOVER. Utifrån denna sökning genomlästes  tre  review artiklar  för att  finna vanligt

förekommande ord i forskningsområdet. Review-artiklarnas referenslistor genomlästes också

för att samla ihop vanliga fraser i titlarna. De ord och fraser som samlades in sorterades sedan

i grupper av synonymer för att bli sökord.

Nästa  del  var  den  egentliga  informationssökningen  (Friberg,  2012),  vilket  innebar  att

genomföra sökningar i databaser. Sökorden var indelade i grupper av synonymer eller fraser

med liknande mening.  Exempel  på hur  en sökordsgrupp såg ut  finns  i  tabell  1  där  olika

sökordsgrupper  presenteras  i  den  vänstra  kolumnen  med  en  huvud  titel  för  varje

sökordsgrupp.  I  den  högra  kolumnen  så  presenteras  synonymer  eller  liknande  fraser  som

passar in under sökordsgruppens huvudtitel. Fullständiga sökordsgrupper som användts vid

sökningarna kan ses i bilaga 1.

Tabell 1: Exempel på gruppering av sökord

Sökordsgrupp Exempel på sökord

Shift report “Shift report”, “bedside handover”, “bedside 
shift report”

Patient participation Participation, involvement, engagement

Communication Information, communication, inform*
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För  att  avgränsa  och  förbättra  sökningsförfarandet  användes  booleska  operatorer  samt

trunkering (Friberg, 2012). Vid sökningarna användes booleska operatorn OR mellan varje

ord inom sökordsgruppen: (“Shift report” OR “bedside handover” OR “3:e sökord” OR “4:e

sökord”). Sökordsgrupperna kombinerades sedan strategiskt för att skapa fraser som kunde ge

träffsäkra  resultat.  Fraserna  lades  sedan  ihop  genom att  använda  operatorn  AND  mellan

sökordsgrupperna. Exempel på en sökning syns nedan.

Exempel på sökning:

Bedside

AND 

(handover OR handoff OR ("nursing handover") OR report OR ("shift report") OR ("change of shift report") OR

("clinical handover") OR ("nursing bedside handover") OR ("nursing shift report")) 

AND

(Participation OR ("shared decision making") OR ("patient participation") OR ("patient involvement") OR (co-

operation) OR ("patient engagement") OR ("including patient") OR ("patient included"))

AND

(communication OR information OR informed)

Nästa steg av datainsamlingen var att sortera ut titlar ur sökresultaten. Vid varje sökning lästes

titlarna för samtliga träffar och de med relevant titel sparades med dess APA-referens och

abstract i  ett  separat  dokument.  Abstract  för  varje  utsorterad  titel genomlästes  för  att

säkerställa att de var  relevanta för denna studie samt att  artikeln  var  en orginalartikel. De

artiklar  vars  abstracts  valdes  ut  kvalificerade  sig  för  genomläsning.  Den  första

genomläsningen av artiklarna koncentrerade sig endast på att utvärdera huruvida de innehåller

data  gällande  patienters  delaktighet  samt  att  artiklarna  faktiskt  berört  ämnet  bedside

rapportering.

Sökmotorerna som använts i denna studie är EBSCO, PubMed och SweMed. Web of Science

användes även för en sökning men av 21 träffar var endast 1 träff en artikel som tidigare

sökningar  ej  funnit,  därför  genomfördes  inte  fler  sökningar  i  Web  of  Science.  Sökorden

testades även i Nordic Journal of nursing research men tyvärr gjordes inga fynd.

Litteratursökningen  gjordes  under  projektets  två  första  veckor  enligt  sökmetoden  som

beskrivs i avsnittet Datainsamlingsmetod. En sökmatris finns upprättad över de genomförda

sökningarna (Bilaga 2), där presenteras totalt antal träffar (419 st), genomlästa abstrakt (41 st),

genomlästa artiklar (27 st) och samt artiklar som valts ut till resultatet (14 st). Urvalet blev 14

artiklar som redovisas i artikelmatrisen i Bilaga 3.
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Dataanalys

I analys vid litteraturstudie är det första steget att läsa igenom artiklarnas resultat ett flertal

gånger  för  att  skapa  förståelse för  dess  innebörd  (Friberg,  2012;  Forsberg & Wengström,

2013).  Artiklarnas resultat  lästes igenom för att  förstå hur de behandlat delaktighet.  Varje

förekomst av delaktighet i en artikels resultat analyserades och diskuterades kritiskt gällande

dess betydelse. Resultatet från första stegets analys samlades som meningsbärande enheter

vilka kunde kategoriseras efter delaktighetskategorierna.

En begreppsbaserad teoretisk referensram är ett bra stöd vid analys av begrepp som kan ha

olika innebörd (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt, 2012), därför används en referensram för att

beskriva  begreppet  delaktighet.  Den teoretiska  referensramen används  för  att  kategorisera

resultaten. De meningsbärande enheterna från analysens första steg kategoriserades genom att

kritiskt  diskutera  och  relatera  dem  till  delaktighetskategorierna  som  de  är  beskrivna  i

bakgrunden. Beroende på vad den meningsbärande enheten behandlade kategoriserades den

till en av kategorierna: förstå, få information, självförtroende, kontroll, odelaktighet. Patient-

eller  sjuksköterskeupplevelser  som  gällde  uttryck  av  att  förstå  kategoriserades  till  den

kategorin.  Ett  påhittat  exempel  för  hur  kategoriseringen  kunde  ske  är  att  se  följande

meningsbärande enhet, som skulle kategoriseras till kategorin få information:  Patienter som

vid intervju uppgett att de känt sig bättre informerade efter att BSR införts. 

Med hjälp av kategorierna presenteras resultat gällande hur delaktighet behandlats i studier

om BSR. Resultatet redovisar även vilka av delaktighetskategorierna som är mest frekventa i

litteraturen som undersökts.

För  att  visa  hur  artiklarna  förekommer  i  kategorierna  har  Tabell  2  upprättats.  En  artikel

behöver inte ha behandlat en kategori fullständigt för att hamna i en kategori utan kan ha

beskrivit en viktig aspekt som passar kategorin. Artiklar kan också ha flera olika relevanta

resultat vilket gör att samma artikel förekommer i ett flertal kategorier. Tabellen visar även att

artiklarna  i  resultatet  berör  alla  kategorierna  samt  att  kategorin  få  information  är  mer

representerad än de övriga. Att en kategori fyllts av många artiklar betyder inte att kategorin

beskrivits fullständigt av de fynd som gjorts.
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Tabell 2: Resultat per artikel och kategori

Kategori: Förstå Få information Självförtroende Kontroll Odelaktighet

Artiklar: 

Bradley, 2014 X X X X

Cairns, 2013 X X

Jeffs, 2013 X X

Johnson, 2013 X

Kerr,McKinlay, 2014 X X X X

Kerr, McKay, 2014 X X X

Köberich, 2014 X

Liu, 2012 X X X X X

Lu, 2014 X X X X

McMurray, 2011 X X X

Sand-Jecklin, 2014 X X

Tidwell, 2011 X

Tobiano, 2015 X X

Wildner, 2012 X

Etiska aspekter

Ett kritiskt förhållningssätt har använts vid val av artiklar samt presentation av resultat. Urval

av artiklar har skett genom att eftersträva ett objektivt synsätt och artiklar har inte uteslutits

för  att  de  inte  stämt  överens  med  författarnas  åsikter  (Forsberg  &  Wengström,  2013).

Resultaten har återgetts med intention att inte förändra resultat i artiklarna. Samtliga utvalda

artiklar  är  skrivna på engelska och då ingen av författarna har detta  som modersmål  kan

tolkningen  av  texter  leda  till  missförstånd  eller  feltolkas.  För  att  undvika  detta  har  båda

författarna läst samtliga artiklar och gemensamt gått igenom och tolkat för att kontrollera att

en gemensam uppfattning funnits. 

Risk för meningsbias förekommer alltid vilket författarna haft i åtanke under analysarbetet.

Arbetet utfördes av två personer och detta kan ha minskat risken med bias i arbetet. Båda

författarna  läste  samtliga  artiklar  och  diskuterade  sedan  slutsatserna  för  att  skapa  en

gemensam bild av hur resultaten skulle tolkas.

Författarna  har  haft  sjuksköterskors  etiska  kod  i  åtanke  vid  bearbetning  av  resultat

(Sjuksköterskeförening, 2007). Detta innebär att rättvisa, patienters integritet och autonomi

funnits  med i  bedömning av resultat  och framtagning av slutsatser. Att  inte skada och att

främja patienters hälsa finns som underliggande motiv i arbetet. 

13



RESULTAT

I detta avsnitt presenteras hur delaktighet behandlats i den analyserade litteraturen. Resultatet

är uppdelat efter delaktighetskategorierna som de finns beskrivna i bakgrunden. Kategorierna

är  förstå,  få  information,  självförtroende,  kontroll  och odelaktighet.  Först  i  varje  kategori

presenteras studier med patientens perspektiv, därefter studier med sjuksköterskans perspektiv.

Figur  1  visar  en  förenklad  illustration  över  hur  resultatet  fyllts  med  fynd  från  de  olika

kategorierna. 

Figur 1: Illustration av resultat

Förstå

Delvis uppfyllelse av kategorin förståelse har återsetts vid patientintervjuer där upplevelsen

varit  att  BSR gett  möjlighet  till  förståelse  genom att  ge  inblick  i  vårdplanen  och  större

möjlighet att delge egna åsikter (Bradley & Mott 2014). 

Sjuksköterskor har upplevt att BSR innefattat positiva effekter för patienters förståelse (Jeffs

et  al.,  2013).  Överrapporteringen framhålls  som ett  viktigt  tillfälle  som gett  möjlighet  att

direkt  klara  upp  missförstånd  och  oklarheter  tillsammans  med  patienten.  Sjuksköterskan

kunde  förklara  närmaste  vårdplan  och  patienten  kunde  bidra  med  egen  kunskap.

Sjuksköterskor har vid två ytterligare studier upplevt att patienter fått en bättre möjlighet att

bidra med egen kunskap (Kerr, Lu & McKinlay, 2014; Liu, Manias, & Gerdtz, 2012).

Familjemedlemmars  upplevelser  har  också  studerats  vid  användande  av  BSR  (Tobiano,

Chaboyer,  &  McMurray,  2013).  Familjedelaktighet  har  yttrat  sig  i  att  familjemedlemmar
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genom BSR känt  sig  mer  involverade  i  vården  samt  att  de  även  kunnat  agera  tolk,  föra

patientens  talan och hjälpa patienten att  skapa förståelse.  Hos svårt  sjuka patienter  kunde

familjen ta patientens roll i delaktigheten. Liknande resultat sågs också där BSR gav familjen

en möjlighet att tillhandahålla ytterligare information (Kerr et al., 2014). Hos patienter med

kognitiv  eller  neurologisk  nedsättning  som inte  själva  kan  kommunicera  effektivt,  kunde

familjen agera stöd för patientens delaktighet.

Få information

Ingen  studie  som  analyserats  i  detta  arbete  har  behandlat  alla  aspekter  av  kategorin  få

information men de uppfyller delar. Patienter har vid intervju uppget sig mer informerade om

sin vård när BSR använts (Bradley & Mott, 2014; Liu et al., 2012; Lu, Kerr & McKinlay,

2014),  men  det  finns  bara  ett  exempel  på  att  BSR också  inneburit  att  patienten  fått  en

individanpassad  information  (Lu  et  al.,  2014).  Små  statistiskt  signifikanta  ökningar  av

upplevelsen  att  vara  informerad  har  återsetts  i  två  enkätundersökningar  (Cairns,  Dudjak,

Hoffmann & Lorenz, 2013; Köberich, 2014). En annan större enkätundersökning med frågor

angående att vara informerad såg dock inte en förändring efter BSR införts (Sand Jecklin &‐

Sherman, 2014). På en pediatrisk vårdavdelning ledde BSR till en ökad känsla av att vara

informerad hos föräldrar (Tidwell et al., 2011).

Patienter har även upplevt att de önskat ha en passiv roll i BSR men samtidigt önskat vara

informerade  (McMurray,  Chaboyer,  Wallis,  Johnson  &  Gehrke,  2011).  I  detta  fall  blev

överrapporteringen ett tillfälle för patienten att hålla sig informerad utan att själv ta initiativ

och ställa frågor.

Sjuksköterskans perspektiv på kategorin få  information har  inte  studerats  explicit  i  någon

studie  om  BSR  men  aspekter  av  kommunikation  och  information  har  ändå  behandlats

tillräckligt för att nämnas i kategorin. Delvis har sjuksköterskor uppfattat att BSR gett tillfälle

att undersöka och bedöma hur informerad patienten är gällande sin vård (Jeffs et al., 2013).

Uppfattningen att information måste vara individanpassad vid BSR har berörts av två studier

med  sjuksköterskeperspektiv.  En  studie  beskriver  det  som  att  sjuksköterskan  måste  vara

skicklig  på att  leverera  informationen och att  medicinskt  språk  ska  undvikas  (Johnson &

Cowin, 2013; Lu et al., 2014).
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Självförtroende

BSR har lett till att patienter upplevt mer bekräftelse i samband med att BSR införts (Bradley

& Mott, 2014). Bekräftelsen har kommit genom att patienten känner sig sedd och respekterad.

Patienter har också vid BSR upplevt att information som de delger faktiskt tas som legitim

och tillförlitlig (McMurray et al., 2011). 

Ett flertal resultat beskriver att BSR gjort att patienter både deltagit i samtal och hjälpt skapa

en relation med vårdpersonalen (Kerr et al., 2014; Liu et al., 2012; Lu et al., 2014; McMurray

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

Kontroll

Patienterna upplevde att de genom BSR fick en möjlighet att lägga fram krav och önskemål

angående sin vård samt berätta om sina förväntningar (Bradley & Mott, 2014). Det har även

funnits en ökad känsla av kontroll genom BSR eftersom patienten kontinuerligt fick veta vad

vårdpersonalen utförde (Kerr, McKay, Klim, Kelly, & McCann, 2014). BSR har även setts öka

patienters känsla av kontroll genom att ge möjlighet att ställa frågor och korrigera information

(Bradley & Mott, 2014; Kerr, McKay et al., 2014).  Patienten har upplevt kontroll när de fått

uppdaterad information angående sitt tillstånd och situation (Lu et al., 2014).

Vid intervjuer med sjuksköterskor och barnmorskor efter att BSR införts uppfattade de en

ökning i möjligheten att inkludera patienten i överrapporteringen och samtidigt öka patientens

känsla av kontroll (Kerr et al., 2014). En etnografisk studie har beskrivit att BSR fungerat som

en trevägskommunikation där patienten gavs mer kontroll genom möjligheten att berätta om

upplevelse av behandling och smärta samt kunde uppdatera och korrigera information (Liu et

al.,  2012).  Det  nämns  även  explicit  att  sjuksköterskorna  upplevde  att  patienten  erbjöds

kontroll över beslutsfattande och planering.
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Odelaktighet

Odelaktighet har funnits vid BSR vid tillfällen då patienten haft svårt att förstå det som sägs

eller  sker  vid  en överrapportering,  då  upplevdes  en  minskad känsla  av  delaktighet  (Kerr,

McKay et al,. 2014; Liu et al., 2012; Lu et al., 2014). Patienter har även upplevt att de inte

involverats  när  fackligt  språk  eller  jargong  använts,  eller  om  patienten  haft  ett  annat

modersmål än vårdpersonalen. Innehållet i överrapporteringen kan även avgöra hur mycket

patienten  förstår,  involveras  och  deltar  (Liu  et  al.,  2012).  Om överrapporteringen  endast

handlar om läkemedel eller medicintekniska uppgifter upplevdes en minskad förståelse och

delaktighet.  Patienter  har  upplevt  att  de  inte  blivit  inbjudna  till  deltagande  i

överrapporteringen  och därför antagit en passiv roll (McMurray et al., 2011). En annan vanlig

patientupplevelse var att inte vilja höra information som rör andra patienter (Lu et al., 2014). 

Vid införande av BSR så har det även framkommit att rapporten faktiskt inte alltid skett vid

patientsängen (Johnson & Cowin,  2013).  Detta  hade  grund i  att  sjuksköterskor  inte  varit

övertygade  om  överrapporteringsmetoden  eller  inte  trott  att  patienten  kunde  involveras  i

situationen. Ett annat exempel på när överrapporteringen inte skett vid patientsängen är då

sjuksköterskan upplevt information som känslig och därför inte önskat gå igenom den framför

patienten (Liu et al., 2012). Andra studier visar dock att patienter sällan ser överrapportering

av känslig information som ett problem vid BSR (Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011). De

ämnen som sjuksköterskor upplevt som svårast att behandla har varit alkohol, sexualitet och

smitta (Kerr et al., 2014; Lu et al., 2014; Wildner & Ferri, 2012). Sjuksköterskor har även

upplevt  det  svårt  att  värdera  informationen och dess  känslighet  (Wildner  & Ferri,  2012).

Ibland gjorde det att patientens utelämnades ur överrapporteringen. Sjuksköterskor med lägre

självsäkerhet i patientkontakten har även setts välja att genomföra överrapporteringen utan

patienten (Liu et al., 2012). 

I en etnografisk studie av maktstrukturer har det observerats att sjuksköterskan är i kontroll

över vilken kommunikation som sker (Liu et al., 2012). Genom att välja stämning, vad som

sägs  och  genom  användandet  av  kroppsspråk  kan  sjuksköterskan  styra  vilken  riktning

konversationen tar och på så sätt styra hur delaktig patienten blir. Beroende på hur frågorna

ställs  och  hur  informationen  ges  så  kan  sjuksköterskan  främja  eller  hindra  patientens

delaktighet. 
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Tid är viktigt för att göra det möjligt för patienten att vara delaktig (Liu et al., 2012). Vid

tillfällen  där  tiden  varit  bristfällig  och  sjuksköterskor  varit  stressade  inkluderades  inte

patienten i samtalet i lika hög grad. Det har även visat sig att patienter väljer att inte ställa

frågor  när  de  uppfattar  att  tiden  är  knapp  (McMurray  et  al.,  2011).  Vid  en  studie  efter

införande  av  BSR har  det  framkommit  att  sjuksköterskor  upplevt  att  de  behövt  avbryta

patienter om tidsbrist funnits (Wildner & Ferri, 2012).

I en enkätundersökning med sjuksköterskor framkom det att trots att patienter är närvarande

vid överrapporteringen skiljer det sig i hur hög grad patienten kan delta (Wildner, & Ferri,

2012).  När  observationerna  genomfördes  vid  ett  hospis  så  framkom  att  flera  patienter

hindrades att delta på grund av exempelvis somnolens, sömn, dåligt allmäntillstånd eller vid

behandling. Samtidigt har man sett att patienterna ändå uppskattade närvaron av personalen

vid BSR trots att de ej kunde medverka.

DISKUSSION

Metoddiskussion
Syftet  med studien  var  att  undersöka hur  BSR påverkar  patientdelaktighet.  För  att  kunna

besvara syftet och få en så bred överblick som möjligt gjordes en litteraturstudie med både

kvalitativa och kvantitativa data (Forsberg & Wengström, 2013). Alternativt så skulle studien

kunnat genomföras i form av klinisk studie med hjälp av enkät eller intervjuer. En  klinisk

studie  hade  kunnat  utformats  så  att  delaktigheten  undersöks  med  utgångspunkt  i  Eldhs

delaktighetskategorier, genom att designa frågorna strategiskt. 

Sökningarna genomfördes i fem olika databaser som alla anses vara pålitliga och innehåller

forskning inom omvårdnad. Antalet databaser som använts anses tillräckligt för att skapa en

tillräckligt  bred räckvidd.  Sökningen planerades  och genomfördes metodiskt  och booleska

operatorer användes för att begränsa sökningarna, vilket fungerat bra. 

Endast  tre  kvantitativa  studier  gällande  patientdelaktighet  framkom  ur  datainsamlingen.

Antalet kvantitativa studier är litet i relation till antalet kvalitativa studier, vilket gör resultat

triangulering  svårt  (Forsberg  &  Wengström,  2013).  Kvalitativa  studier  är  känsligare  för

författarens egna åsikter och mer krävs av den enskilde forskaren då teman kommer utifrån

tolkningar  (Forsberg  &  Wengström,  2013),  vilket  kan  påverka  reliabiliteten  av  studien

negativt.   Inga av studierna som behandlats  i  denna rapport har gjort  rena experimentella

studier  där  en  kontrollgrupp  använts  vilket  försämrar  validiteten  av  studierna.  Ingen  av

18



studierna  har  jämfört  införandet  av  BSR med  någon  annan  åtgärd  i  försök  att  förbättra

delaktighet vilket kunde förbättrat de granskade studiernas validitet.  Denna studie försöker

dock inte att uppnå generaliserbarhet utan försöker att redovisa kunskapsläget gällande hur

BSR påverkar patientdelaktighet.

Av de artiklar som hittats kommer ett flertal från Australien och av dessa är det dessutom

många av dem som delar författare. Detta kan påverka reliabiliteten av denna studies resultat

eftersom felaktigheter eller svagheter i den ena studien kan finnas med i arbetet med nästa

studie. Samtliga artiklar som delar författare har, efter kritisk granskning, ändå använts då de

studerat rätt fenomen för denna studie. 

En  begreppscentrerad  teoretisk  referensram  används  då  en  studie  behöver  en  definierad

betydelse för ett begrepp (Bidstrup Jörgensen & Steenfeldt, 2012). Eftersom delaktighet skulle

undersökas  behövdes  en  tydlig  definition  av  begreppet.  Eldhs  utförliga  forskning  kring

delaktighet gjorde att hennes definition av delaktighet antogs i denna uppsats. Det ansågs även

förbättra  tillförlitligheten  att  Eldh  inkluderat  omvårdnadsteoretikers  syn  i  definitionen  av

delaktighet.  Uppsatsens  validitet  bedöms  ha  stärkts  av  användandet  av  den  teoretiska

referensramen, och det bedöms att uppsatsen kunnat ge en tillförlitlig bild av kunskapsläget

om hur BSR påverkar delaktighet. Gällande resultat om det som är känt angående om hur

BSR påverkar  delaktighet  behöver  dock  kompletteras  med  vidare  forskning  för  att  säkra

överförbarheten.

Resultatdiskussion
Syftet  med  denna  studie  har  varit  att  undersöka  hur  BSR  påverkar  patientdelaktighet.

Delaktighetsbegreppet  är  brett  och  många  aspekter  av  begreppet  behöver  förklaras.  Den

teoretiska  referensramen,  centrerad  kring  begreppet  delaktighet,  fungerade  bra  som  en

beskrivning av delaktighet. 

Litteraturöversikten  har  gjorts  på  studier  som  behandlar  BSR  och  har  resultat  gällande

delaktighet. Ingen av studierna som funnits har dock enbart berört delaktighet. Delaktighet har

heller  inte  behandlats  ur  ett  helhetsperspektiv  så  att  det  kan  beskrivas  inom  alla

delaktighetskategorierna.  Likt  tidigare  delaktighetsforskning  som  tas  upp  i  bakgrunden,

innehåller  forskningsområdet  BSR  mycket  få  beskrivningar  av  vad  som  menas  med

delaktighet när det berörs. För att skapa en fullständig bild av hur BSR påverkar delaktighet

skulle  det  behövts  studier  som  tydligt  beskriver  fenomen  som  kan  räknas  till  alla

delaktighetskategorierna.
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Ytterligare en svaghet med studierna som använts är att de inte studerat hur patienter med

dåligt allmäntillstånd påverkas av BSR. Intervjustudierna som använts i detta arbete har ofta

bara inkluderat patienter som klarat av att genomföra en intervju (Kerr, McKay et al., 2014;

Lu et al., 2014; McMurray et al., 2011). Mer allvarligt sjuka patienter har därför inte kunnat

bidra med upplevelser av BSR. 

Få information och att förstå

Förståelse för sin situation,  sjukdom, kropp och sin vård är grundläggande för delaktighet

(Eldh,  2006).  Patienten  ska  genom  kommunikation  med  vårdpersonalen  kunna  skapa  ny

kunskap genom att få information, förstå den och därigenom ständigt bilda ny kunskap som

behövs  för  att  främja  hälsa.  Kategorierna  förstå  och  få  information  enligt  ovanstående

resonemang är således nära relaterade. 

Vid BSR har förståelse setts kunna främjas genom att patienter får delge sin kunskap (Bradley

& Mott, 2014) och får tillfälle att klara upp missförstånd (Jeffs et al., 2013). BSR har även

gett  sjuksköterskor  möjlighet  att  bedöma  patientens  förståelse.  Fynden  i  kategorin  få

information kompletterar kategorin förstå med resultat. Patienter har vid BSR upplevt sig mer

informerade (Bradley & Mott, 2014; Liu et al., 2012; Lu et al., 2014). Känslan av att vara mer

informerad vid BSR har haft kvantitativt stöd (Cairns et al., 2013; Köberich, 2014), men det

är är inte ett övertygande stöd eftersom ökningarna varit förhållandevis små, samt att en större

enkätstudie inte sett någon ökning i känslan att vara informerad efter införande av BSR (Sand‐

Jecklin  & Sherman,  2014).  Det  är  genom de kvalitativa och kvantitativa  fynden svårt  att

fastställa i vilken utsträckning patienter fått mer information och ökad förståelse. 

För att kategorierna förstå och få information ska vara uppnådda krävs att patienter upplever

en  ökad  kunskap  genom  förståelse  och  information  (Eldh,  2006).  Delaktighet  kräver

individanpassad information, något som majoriteten av studierna i resultatet inte tagit hänsyn

till. Det är endast en studie som sett att patienter fått individanpassad information vid BSR

(Lu et al.,  2014), vilket inte bedöms räcka. För att fastställa att BSR påverkar delaktighet

positivt,  sett  ur  kategorierna  förståelse  och  få  information,  fattas  resultat  där  patientens

upplevelse av förståelse beskrivs. Detta påstående förklaras tydligt i en studie (Eldh, Ekman &

Ehnfors, 2010) där patienter upplevt delaktighet hellre som att ha kunskap än att bara tilldelas

information.
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Självförtroende och kontroll

För  att  patienten  ska  uppleva  delaktighet  krävs  enligt  den  teoretiska  referensramen  att

patienten känner förtroende för sig själv och kontroll i sin situation. Resultatet har visat att

patienter,  vid  BSR,  upplevt  bekräftelse  (Bradley  &  Mott,  2014)  och  att  deras  kunskap

respekterats och kommit till användning  (McMurray et al., 2011). Resultatet ger antydan till

att  BSR har  potential  att  främja delaktighet  genom ökad möjlighet  till  bekräftelse  och att

patientens kunskap kommer till användning men det fastställer inte bättre delaktighet. Inga

studier är gjorda som fastställer delaktighet genom att studera patientens förtroende. 

I kategorin kontroll har delaktighet vid BSR setts i samband med att patienter fått tillgång till

information eller fått dela med sig av den i olika former: känslan av kontroll i att veta vad

vårdpersonalen gör (Kerr, McKay et al., 2014), fått uppdaterad information om sitt tillstånd

(Lu et al.,  2014), samt när de fått  dela med sig av sin kunskap genom att  uppdatera och

korrigera information (Liu et al., 2012). Dessa former av kontroll kan liknas vid kategorierna

förstå och få information som också talar om att patienten ska vara delaktig genom att få

information  och  ha  tillräcklig  förståelse  genom  att  kunna  bidra  med  kunskap.

Delaktighetskategorin  kontroll  är  dock  inte  studerad  utifrån  att  undersöka  vad  patienten

verkligen känner  i  sin  situation,  som kategorin även skall  inkludera om den tolkas  enligt

bakgrunden. 

För att beskriva delaktighet ur perspektiven som representeras av kategorierna självförtroende

och  kontroll  behövs  det  mer  forskning  som undersöker  patientens  upplevelse.  Forskning

skulle  kunna  hjälpas  av  kliniska  verktyg  för  att  mäta  delaktighet.  Eldh,  Luhr  & Ehnfors

(2015) föreslår  ett  verktyg där  patient  och sjuksköterska tillsammans går  igenom punkter

gällande  att  identifiera  preferenser  för  delaktighet,  för  att  sedan  prioritera  åtgärder  och

slutligen uppfölja hur delaktigheten påverkats.

Odelaktighet

Kategorin odelaktighet motsvarar som det är beskrivet i den teoretiska referensramen delvis

motsatsen till de övriga kategorierna men skall också ses som ett eget begrepp för fenomen

som motverkar delaktighet.

Ett tydligt fynd i denna kategori är vikten av anpassad information till patienten i samband

med överlämningen, när detta inte efterlevts har delaktighet motverkats (Kerr, McKay et al.,

2014; Lu et al., 2014; Liu et al., 2012). Precis som tidigare forskning fastslagit om delaktighet

är det viktigt att språk och information anpassas efter patienten (Sahlsten et al., 2008), gäller
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detta även vid BSR. Förstår inte patienten det som sägs finns risk att patienten antar en passiv

roll (Sahlsten et al., 2008), detta har även återsetts förekomma vid BSR då medicinskt språk

använts (McMurray et al., 2011). 

Svårigheter för sjuksköterskor i samband med BSR kan också leda till odelaktighet, vilket kan

ske när  sjuksköterskor är  osäkra i  bedömningen av känslig  information (Liu et  al.,  2012;

Wildner & Ferri, 2012). Osäkerheten har ibland lett till att patienter utelämnats ur rapporten.

Brist på tid har också kunnat leda till odelaktighet (Liu et al., 2012; McMurray et al., 2011),

vilket tillsammans med att det är sjuksköterskan som styr konversationen vid BSR (Liu et al.,

2012), kan skapa problem ifall BSR införs på avdelningar där det finns personalbrist eller har

en stressad miljö. Athanasakis, (2013) beskriver att det fattas utbildning i överlämning inom

sjuksköterskeutbildning, och resultatet från denna uppsats kan tolkas som att utbildning i BSR

behövs innan sjuksköterskor ska genomföra det tillsammans med patienter.

Tidigare forskning har fastställt att det är viktigt att överrapportering följer en tydlig struktur

för  att  all  viktig  information  skall  överföras  (Tobiano  et  al.,  2015).  Eftersom BSR även

inkluderar  patienten  i  rapporten  borde  det  krävas  ytterligare  en  tydligare  struktur  för  att

säkerställa att inte patienten utelämnas ur rapporten genom att försättas i en passiv roll. BSR

riskerar att leda till  försämrad delaktighet för vissa patienter om inte fenomen som skapar

odelaktighet hålls i åtanke. Viktigt är också att patienter inte tvingas till delaktighet, något

som  delvis  beskrivits  redan  av  Orem  (Eldh,  2006),  och  skall  även  efterföljas  vid  BSR.

Odelaktighet även kan komma från att tvingas ta beslut (Eldh, Ekman & Ehnfors, 2008). 

Läkarronden är ett annat tillfälle, som för patienten, på många sätt liknar BSR. Läkarronden

har kritiserats för att ofta innehålla begränsningar för patientens deltagande (Swenne & Skytt,

2014).  Bristande  kunskap  om sin  situation,  för  lite  tid  och  många  medicinska  termer  är

faktorer  som  bidragit  till  att  patienten  inte  vågar  ställa  frågor  och  därmed  har

kommunikationen blivit enkelriktad. Läkarronden upplevs också paternalistisk och det kan

vara svårt att identifiera de olika professionerna vilket ofta leder till att patienten antar en

passiv roll. Patienterna upplever även vid många tillfällen att de behandlas med förmynderi.

Denna  uppsats  vill  framhålla  riskerna  med  att  även  BSR  drabbas  av  en  enkelriktad

kommunikation där patienten är i underläge. Ifall BSR införs måste patientdelaktighet vara en

avgörande del i utformningen av den nya överrapporteringsmetoden.

22



Slutsats
I dagsläget är det inte möjligt att beskriva hur BSR påverkar delaktighet. Delaktighet måste

ses ur ett brett perspektiv där det inkluderas rättighet till att få ny kunskap under vårdtiden och

en känsla av kontroll och självförtroende i den egna situationen. Det finns tecken i resultatet

som tyder  på  att  BSR kan främja  delaktighet  men det  finns  inte  tillräckligt  med tidigare

forskning för att det ska kunna fastslås. BSR kan också innebära försämrad patientdelaktighet

ifall det inte genomförs på rätt sätt.

Klinisk betydelse
Resultatet från denna studie visar på faktorer som kan leda till att delaktigheten för patienten

främjas eller motverkas vid användandet av BSR. Studien lyfter även fram kunskapsluckor

som förekommer inom forskning av BSR som berör delaktighet. 

När  BSR  införs  behöver  sjuksköterskor  först  utbildning  i  hur  överrapporteringen  ska

genomföras.  För  att  patienter  inte  ska ta  skada  måste  det  upprättas  en tydlig  struktur  för

överrapporteringen och vilken information som ska ingå. Sjuksköterskor behöver kunskap i

vilka  faktorer  som riskerar  att  hindra patientdelaktighet,  exempelvis  bör  medicinskt  språk

undvikas. 

Tillräckligt  med  tid  för  överrapportering  måste  finnas  för  att  försäkra  att  patienten  får

möjlighet att förstå informationen som överlämnas. Ifall BSR införs på en vårdinrättning där

stress riskerar att påverka överlämningen riskerar det att försämra delaktigheten för en del

patienter, eftersom det visat sig att patienter undviker att initiativ att delta när sjuksköterskor

är stressade.

Det är i dagens läge oklart hur patienter med sänkt medvetandegrad, förvirring, hög smärta,

eller på annat sätt allvarligt sänkt allmäntillstånd påverkas av BSR.
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Förslag på vidare forskning
Det finns  brist  i  forskningen gällande  hur  delaktighet  påverkas  av  BSR. Det  behövs mer

forskning  som är  inriktad  på  att  undersöka  hur  sjävla  överrapporteringsmetoden  påverkar

patientens  upplevelser.  Forskning  med  kvantitativ  ansats  som  utformas  för  att  mäta

delaktighet ur ett helhetsperspektiv behövs för att stärka de kvalitativa resultat som finns i

dagsläget.  Detta  skulle  kunna  uppnås  med  enkäter  som  är  designade  för  att  undersöka

förståelse och uppfattning om  den egna kunskapen.

Intervjustudier  som utforskar  patientens  känsla  av  självsäkerhet  och kontroll  skulle  också

kunna  förbättra  kunskapsläget  gällande  hur  BSR påverkar  delaktighet.  Studierna  behöver

utformas för att undersöka delaktighetens betydelse på djupet, i form av trygghet i situation

och patientens  egna förmåga att  hantera sin situation.  Det  behöver  vidare undersökas  hur

känsligt delaktighet vid BSR är för tidsbrist och stress.

Författarnas insatser
Författarna har lagt ner lika mycket tid och resurser på färdigställandet av denna uppsats.

Slutsatser och diskussion är baserat på en analys som genomförts tillsammans i studierum på

Röda Korsets Högskola.
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Kritisk etnografisk 
apporach. Studien 
har inkluderat 76 
ssk och 27 
patienter. Data har 
samlats genom 
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journal of 
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2014 Undersöka 
patienters 
upplevelser av 
BSR

Desciptiv 
kvalitativ 
intervjustudie med 
tematisk analys. 30
patienter, 3 
avdelningar.

Patienter har 
upplevt rapporten
mer personlig, 
fått ökad känsla 
av kontroll, var ej
oroade över sin 
egen sekretess 
men ville inte 
höra andra 
patienters 
överlämning. 
Slutligen är det 
viktigt att ssk 
undviker fakligt 
språk och 
jargong.

Traditionella 
rapportmodeller 
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informationsutbyte 
och är enkelriktade. 

Studien hävdar inte 
generaliserbarhet 
men stämmer 
överens med 
tidigare forskning.

McMurray, A., Chaboyer, W., 
Wallis, M., Johnson, J., & 
Gehrke, T.

Collegian, 
Australien

Patients’ 
perspectives of 
bedside nursing 
handover.

2011 Att undersöka 
patientperspekti
v av BSR

Tematisk 
innehållsanalys 
intervjuer med 10 
patienter. 
"conveniance 
sample". Patienter 
som varit för sjuka 
för att delta har 
excluderats.

Upplevelse av 
behandlas som 
person, och har 
rätt till 
information. 
Vissa känner sig 
inkluderade i 
överlämningen. 

Vissa uppfattar att 
överlämningsforme
n äver tid och 
resurskrävande. 
Dessutom finns 
problem i att 
känslig information 
behandlas i 
patientsalen.

Sand Jecklin, K.,‐
 & Sherman, J.

Journal of 
clinical 
nursing, 
USA

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

2014 Kvantifierar 
kvantitativa 
konsekvenser 
av bytet av 
överlämningsfor
m till BSR.

Pre och post 
implementation 
patient och ssk 
enkäter. 98 nurses 
före och 54 efter 
svarade. 233 
patienter före 157 
efter. 

Ökad upplevd 
patientdelaktighet
men inte en stor 
förändring. 
Ssk upplever 
ökad delaktighet, 
men ej heller en 
stor statistisk 
skillnad



Tidwell, T., Edwards, J., 
Snider, E., Lindsey, C., Reed, 
A., Scroggins, I., et al.

Journal of 
neuroscience
nursing, 
USA

A nursing pilot 
study on bedside
reporting to 
promote best 
practice and 
patient/family-
centered care.

2011 Utvärdera 
effektiviteten 
för BSR 
implementation 
på en pediatrisk 
neurologisk 
avdelning. 

Enkät för att 
kvantifiera ssk och 
pat upplevelser av 
nöjdhet

Intressant ökning 
av 15% i känslan 
av att vara 
informerad om 
vad som händer 
med 
omvårdnaden av 
deras.

Tobiano, G., Chaboyer, W., & 
McMurray, A.

Journal of 
clinical 
nursing, 
Australien

Family 
members’ 
perceptions of 
the nursing 
bedside 
handover.

2013 Att utforska 
familjens 
upplevelser av 
BSR. 

Intervju och 
deltagande 
observation

BSR ger familj 
möjlighet att 
delta i vård. Detta
är gjort med syfte
mot 
patientsäkerhet 
och information 
för familj. 

Liten studie, bara 
kvinnor som 
intervjuats, fokus på
family centered 
care. 

Wildner, J., & Ferri, P. Journal of 
Hospice & 
Palliative 
Nursing, 
Italien

Patient 
participation in 
change-of-shift 
procedures: the 
implementation 
of the bedside 
handover for the
improvement of 
nursing quality 
in an Italian 
hospice.

2012 Beskriva en ny 
model för 
överrapporterin
g vid ett 
Hospice i Italien

observationell 
forskning. De har 
sedan använt sig av
familje och patient 
enkäter.

80% av patienter 
rapporterar sig ej 
störda av BSR. 
Alla rapporterar 
att de lärt känna 
personalen bättre,
att fått högre 
förtroende för 
personalen.

- Att störa en ofta 
somnolent patient 
som är sängbunden 
uppfattades ofta 
som positivt för 
patienten.
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