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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Bedside rapportering kan göra patienterna mer delaktiga i vården vilket kan 

medföra ett patientcentrerat förhållningssätt.  Både sjuksköterskan och patienten 

involveras genom bedside rapportering som kräver likväl ett patientcentrerat 

förhållningssätt som en god kommunikativ förmåga hos sjuksköterskan. Studier visar att 

patienter kan uppleva brister i sjuksköterskans kommunikativa förmåga, som att 

sjuksköterskan inte delger tillräcklig information samt gör egna antaganden om 

patientens behov. Kunskap om erfarenheter av bedside rapportering behöver därmed 

belysas. 

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter av bedside rapportering ur ett sjuksköterske- 

och patientperspektiv samt beskriva de undersökningsgrupper som valdes ut i de 

granskade studierna. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie med tio vetenskapliga studier av kvalitativ eller 

mixad ansats som kodades och kategoriserades. Litteratursökningarna gjordes i PubMed 

med fritext och MeSH-termer. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskornas kommunikativa förmåga i samband 

med bedside rapportering är viktig för att göra patienterna delaktiga. Bedside 

rapportering gav en stärkt relation mellan sjuksköterskorna och patienterna samt 

minskade risken för felaktig information. Bedside rapporten ansågs vara mer effektiv 

men väckte frågor angående konfidentialitet och sekretess. De flesta deltagarna i de 

inkluderade studierna var kvinnor. Nio av tio utfördes i Australien på olika avdelningar, 

exempelvis medicinavdelningar.  

Slutsats: Patienter ville veta vad som pågick i deras vård och sjuksköterskor beskrev att 

bedside rapportering ökade patienternas delaktighet. Bedside rapportering väckte även 

frågor angående konfidentialitet och patientcentrerad vård och kräver att sjuksköterskan 

har en god kommunikativ förmåga. 

 

Nyckelord: Bedside rapportering, Kommunikation, Delaktighet, Erfarenheter. 

  



 

 

Abstract 

Background: Bedside handover can make the patients more involved in their care wich 

can contribute to a patient-centered approach. Both nurses and patients can get involved 

through the bedside handover wich requires a patient-centered appoach and puts 

demands on the nurses communicative ability. Studys show that the patients experience 

flaws in the nurses ability to communicate, like if the nurse doen’t provide enough 

information and makes assumption about the patients needs. Knowledge about 

experiences of bedside handover is therefore required. 

Aim: The aim was to describe experiences of bedside handover through a nurse and 

patient perspective and also to describe the sample group used in the audited studies. 

Method: A descriptive literature review with ten scientific articles using a qualitative 

and mixed method approach that were coded and categorized. The search for literature 

were made in PubMed using free text and MeSH- terms. 

Result: The nurses communicative abilities associated with bedside handover was 

important in making the patients more involved in their care. Bedside handover 

provided a strengthened relationship between the nurses and the patients and also 

limited the risks of incorrect information. The bedside handover was concidered beeing 

more effective but raised questions regarding confidentiality and secrecy. Most of the 

participants in the included studys were women. Nine out of ten were conducted in 

Australia on different wards, for example medicinewards.   

Conclusion: The patients wanted to know whats going on regarding their care and the 

nurses described that bedside handover increaced the patients inolvment in care. 

Bedside handover raised questions about confidentiality and patient-centered care wich 

demands that the nurses have a good communicative ability 

Keywords: Bedside handover, communication, involvment, experiences. 

 

 

 



 

 

 

Innehåll 
 

1. INTRODUKTION ........................................................................................................ 1 

1.1 Bedside rapportering............................................................................................... 1 
1.2 Att informera patienten ........................................................................................... 1 
1.3 Delaktighet och patientcentrerad vård .................................................................... 2 
1.4 Patientsäkerhet och konfidentialitet........................................................................ 3 
1.5 Kommunikation ...................................................................................................... 3 

1.5.1 Sjuksköterskans kommunikativa förmåga ........................................................... 4 
1.6 Kommunikationsteori som referensram ................................................................. 4 
1.7 Problemformulering ............................................................................................... 5 
1.8 Syfte ........................................................................................................................ 6 
1.9 Frågeställningar ...................................................................................................... 6 

2. METOD ........................................................................................................................ 6 
2.1 Design ..................................................................................................................... 6 

2.2 Databas ................................................................................................................... 6 
2.3 Sökord/Sökstrategier .............................................................................................. 6 

2.4 Urvalskriterier ......................................................................................................... 8 
2.5 Urvalsprocess ......................................................................................................... 8 

2.6 Dataanalys .............................................................................................................. 9 
2.7 Forskningsetiska överväganden ............................................................................ 10 

3. RESULTAT ................................................................................................................ 11 

3.1 Sjuksköterskors erfarenheter av bedside rapportering ......................................... 11 
3.2 Patienternas erfarenheter av bedside rapportering................................................ 14 

3.3 Metodologisk frågeställning ................................................................................. 17 

4. DISKUSSION ............................................................................................................ 17 

4.1 Huvudresultat ....................................................................................................... 17 
4.2 Resultatdiskussion ................................................................................................ 18 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion .......................................................................... 22 
4.4 Metoddiskussion ................................................................................................... 23 
4.5 Kliniska implikationer .......................................................................................... 26 

4.6 Förslag till fortsatt forskning ................................................................................ 26 
4.7 Slutsats .................................................................................................................. 27 

Referenser 
Bilagor 

 



 

1 

 

1. INTRODUKTION 

Överrapportering på sjukhus sker mellan sjuksköterskorna som är omvårdnadsansvariga 

för patienter till vårdpersonalen i nästkommande skift. Hur rapporten går till skiljer sig 

för olika avdelningar (1,2). Staggers & Blaz (2) förklarar att rapportering kan ske 

verbalt, inspelat, genom att läsa dokumentationer eller bedside- muntlig rapportering 

vid patientens säng (2). Som hjälpmedel kan ett strukturerat rapporteringsunderlag 

användas i form av listor gällande patienterna utifrån avdelningens vedertagna 

rapporteringssystem (1). 

1.1 Bedside rapportering 

Bedside rapportering är inte något nytt sätt att överföra information på, men hur det 

realiseras varierar mellan olika verksamheter. Bland annat kan skillnader framträda i 

rapportens längd samt vart rapporten utförts (3). Innan implementering av bedside 

rapportering sker på en avdelning bör personal få adekvat utbildning och information 

gällande processen för att få bästa möjliga resultat (4).  

Ett exempel på hur rapportering kan utföras beskriver Johnson et al. (5) i sin studie där 

rapporten tidigare hade skett i patientens frånvaro exempelvis på en expedition. Efter 

genomförd förändring tillämpades bedside rapportering. Denna rapport utfördes i två 

steg, först fick alla sjuksköterskor en mindre rapport på alla inneliggande patienter, 

sedan fick de en individuell rapport på specifika patienter vid sängen utförd av 

sjuksköterskan från de tidigare skiftet (5).  

Ökad förståelse avseende aktuell situation vid användande av bedside rapportering 

beskrivs av familjemedlemmar till patienter. De beskriver även en känsla av att dem 

känner sig involverade, får en chans att integrera med sjuksköterskorna, ställa frågor 

samt klargöra information (6). 

1.2 Att informera patienten 

När en överrapportering av en patient sker tillhandahålls information gällande patienten 

och dess tillstånd (1-3). Patientlagen 2014:821 (7) förtydligar att den informationen 

bland annat ska beröra vård och behandling, tidpunkt för förväntad vård, eventuella 

risker och komplikationer i och med behandling samt att informationen som delges ska 

vara individanpassad.  
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Information i samband med vård är något som patienten har rätt till (7). De har även rätt 

till adekvat utbildning gällande sitt sjukdomstillstånd för att bibehålla och förbättra sitt 

välbefinnande (8). Patientlagen 2014:821 (7) fastslår att sjukvårdspersonal ska försäkra 

sig om att patienten har förstått innebörden av den givna informationen samt att de bör 

ta hänsyn till patientens eventuella önskan om att avstå från information.  

Att informera patienten styrks även av patientsäkerhetslagen 2010:659 (9) som säger att 

vårdpersonal har en skyldighet att kontinuerligt informera patienten om aktuell 

vårdplanering och åtgärder men även i samförstånd med patienten informera anhöriga 

(9). 

1.3 Delaktighet och patientcentrerad vård 

Ett patientcentrerat förhållningssätt kan enligt Ekman et al. (10) beskrivas som att 

betrakta situationen ur patientens perspektiv och därmed låta patienten vara delaktig i 

dess vård och omvårdnad (10). Bedside rapportering grundar sig i patientcentrerad vård 

(2,3), som innebär att vårdpersonalen ska se individen och inte sjukdomen personen 

lider av (11). Patienter som inte tagit del av en bedside rapportering beskriver 

upplevelsen av att de blir rapporterade till olika personer utan att bli en del av sitt 

vårdteam och delaktiga i sin vårdprocess (12). 

Ekman et al. (10) menar att det är svårt att inte bara fokusera kring sjukdomen hos 

individen även om vetskapen finns om att personcentrerad vård är att föredra. Ekman et 

al. (10) hänvisar vidare till patientcentrerad vård som personcentrerad, eftersom de 

anser att patienten ska betraktas som en individ utifrån egna förutsättningar där lära 

känna personen är ett centralt uttryck (10). I den föreliggande litteraturstudien kommer 

benämningen patientcentrerad vård fortsättningsvis att användas. 

Genom att göra patienten till en del av vårdteamet ökar patientens förutsättningar att bli 

delaktig i sin vård. Sjuksköterskan bör ta reda på vad patienten själv vet och är i behov 

av att veta, för att på bästa sätt informera och öka kunskapen och förståelsen för 

patientens situation, tillstånd och symtom. Att skapa en relation mellan sjuksköterska 

och patient är ytterligare en viktig faktor i att göra patienten mer delaktig i sin vård (13). 
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1.4 Patientsäkerhet och konfidentialitet 

Att arbeta patientsäkert innebär att vårdpersonalen ska skydda patienten mot 

vårdskador. Definitionen av en vårdskada är en skada som uppstått i samband med vård 

och behandling i vårdmiljö (14, 15). Vårdskador är skador som går att undvika genom 

att skapa en strukturerad organisation och ha en tydlig kommunikation (14). 

För att undvika att patienten försätts i onödig fara och förhindra att vårdskador uppstår 

har patientsäkerhetslagen 2010:659 (9) upprättats. Den hänvisar till vårdgivarens 

skyldigheter att bedriva vård på ett patientsäkert sätt och även kravet på tystnadsplikt i 

utövande av hälso- och sjukvård där information gällande enskilda patienter inte får 

avslöjas utanför arbetsplatsen (9). Detta styrks av offentlighets och sekretesslagen 

2009:400 (16) som tydligt uppmanar till förbud för detta, att inte röja personliga 

uppgifter. 

Konfidentialitet och bedside rapportering diskuteras av familjemedlemmar till patienter. 

Familjemedlemmarna beskriver att fördelarna med bedside rapportering överväger 

nackdelen av att diskutera känsliga ämnen i ett öppet rum. Vidare menar de, trots att 

andra kan höra vad som sägs är de för upptagna i sitt eget tillstånd att de inte lägger 

någon större vikt på vad som sägs om andra patienter (6). 

1.5 Kommunikation 

Att kommunicera med någon ligger till grund för hur människans sociala samspel 

påverkas samt utmärks genom vad som sägs och hur det sägs. Det finns två sätt att se på 

kommunikation, som en monolog eller en dialog där både ord och kroppsspråk kan 

användas (17). Kommunikation yttrar sig på olika sätt och kan betraktas ur olika 

perspektiv men grundar sig på respekt, aktivt lyssnande samt förmågan att vara öppen 

och konkret (8,18).  

Patienter beskriver att kommunikationen mellan vårdpersonal är bristfällig och önskade 

att de skulle prata med och lyssna på varandra och inte minst lyssna på patienten för att 

kommunikationen skulle förbättras. Den bristfälliga kommunikationen resulterade i att 

patienterna kände att något var fel samt känslan av att vårdpersonalen undanhöll 

information från dem (12). 
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1.5.1 Sjuksköterskans kommunikativa förmåga 

Som sjuksköterska ställer yrket krav på den kommunikativa förmågan i relation till 

patienten och dess anhöriga (8,18). Genom att informera och undervisa ges en möjlighet 

till ökad delaktighet. Sjuksköterskan bör i sin kommunikation vara lyhörd och empatisk 

samt uppmärksam på att patienten förstått den givna informationen (8).  

McCabe (19) tydliggör hur patienter upplever sjuksköterskans kommunikativa förmåga. 

Patienterna beskriver hur sjuksköterskan sällan delger tillräcklig information, är mer 

fokuserade på göromålen omkring patienterna samt gör antaganden gällande deras 

behov. Patienterna betonar dock att de inte anser att det är sjuksköterskans fel att 

kommunikationen blir felaktig utan lägger skulden på organisationens upplägg och 

tidsbrist (19). 

Hur kommunikationen fungerar i samband med bedside rapportering beskriver Evans et 

al. (20) i sin studie där det observerades att patienterna tenderar att ta över bedside 

rapporten. Personalen uppmuntrades därför till att tydligt förklara för patienterna att 

vårdpersonalen först skulle diskutera en del punkter men att patienterna är välkomna att 

inflika med kommentarer och funderingar efteråt (20). 

1.6 Kommunikationsteori som referensram 

Kommunikationsteori inom omvårdnad grundas på begreppen 

omvårdnadsprofessionalitet, omvårdnadsrationalitet och omvårdnadstemporalitet (18). 

Omvårdnadsprofessionalitet innefattar förmågan att vara empatisk, ha yrkeskunskap och 

vara målorienterad. Att ha ett empatiskt förhållningssätt innebär att sätta sig in i någon 

annans situation. Genom att tillämpa det empatiska förhållningssättet och kommunicera 

kroppsligt eller språkligt förmedlas känslan av att bli respekterad och förstådd. Att 

inneha yrkeskunskap innebär att ha tillräckligt med kunskap för att sätta sig in i någon 

annans situation genom att exempelvis vara utbildad i det specifika tillstånd som 

patienten lider av och därmed leva sig in i vad patienten upplever. Genom att ha god 

yrkeskunskap ökar även förmågan att se behov hos patienten som annars inte uttrycker 

sig tydligt (18). 
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Kommunikation inom professionen innebär att vara målorienterad. I sjuksköterskans 

fall blir det att ge god omvårdnad. God omvårdnad innebär att göra patienten delaktig 

och respektera patientens autonomi. Genom att skapa en relation med patienten 

förenklar det arbetet att sträva mot samma mål. Hur den relationen skapas är individuellt 

men grundar sig på förmågan att vara lyhörd, respektera varandra samt ömsesidig tillit 

(18). 

Omvårdnadsrationalitet innebär att vara etiskt medveten, handla förnuftigt samt 

innefattar känslor. Att handla etiskt är att ha förmågan att reflektera över andras och 

egna känslor och är en grundsten i att ha en god kommunikation. Detta eftersom det 

innebär att förstå vad som är moraliskt korrekt och kan reflektera över hur exempelvis 

sjuksköterskan på bästa sätt förhåller sig i vissa situationer som professionell 

yrkesutövare (18). 

Omvårdnadstemporalitet är ett perspektiv på dåtid, nutid och framtid med en 

omvårdnadsorienterad underton. Patientens förmåga att anknyta till någon kan vara 

nedsatt från tidigare stadier i livet och sjuksköterskans mål blir därför att kommunicera 

stödjande. Att känna hopp innebär att ha positiva förväntningar på både kort och lång 

sikt. Sjuksköterskan får i en omvårdnadssituation till uppgift att försöka skapa en 

relation med patienten för att inge hopp och styrka för framtiden. Berättelsen som ska 

spegla nutid är sammantaget både anknytning och hopp och är precis som det låter, den 

egna berättelsen om sig själv och sitt liv. Det är därför viktigt att sjuksköterskan lyssnar 

och respekterar berättelsen samt har med den i sitt omvårdnadsarbete (18). 

1.7 Problemformulering 

Överrapportering kan ske på olika sätt men realiseras kan variera. En variant är bedside, 

vid patientens säng som grundar sig i patientcentrerad vård. En rapport ställer krav på 

sjuksköterskans kompetens inom kommunikation eftersom sjuksköterskan under en 

rapportering bör tänka på hur information delges. Studier visar att patienter kan uppleva 

brister i sjuksköterskans kommunikativa förmåga, som att sjuksköterskan inte delger 

tillräcklig information samt gör egna antaganden om patientens behov. För att öka 

kunskapen behöver aktuell forskning inom området undersökas där sjuksköterskan och 

patientens erfarenheter beskrivs eftersom få studier belyser detta ämne. Därför belyser 

examensarbetets litteraturstudie sjuksköterskornas och patienternas erfarenheter av 

bedside rapportering. 
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1.8 Syfte 

Syftet var att beskriva erfarenheter av bedside rapportering ur ett sjuksköterske- och 

patientperspektiv samt beskriva undersökningsgrupperna i de granskade studierna. 

1.9 Frågeställningar 

1. Vilka erfarenheter har sjuksköterskor av bedside rapportering? 

2. Vilka erfarenheter har patienter av bedside rapportering? 

3. Vilken undersökningsgrupp har de utvalda studierna? 

2. METOD 

2.1 Design 

Litteraturstudie med beskrivande design (21). 

2.2 Databas 

I syfte att söka vetenskapliga studier användes databasen PubMed som anses lämplig 

eftersom den täcker medicinska och omvårdnadsorienterade ämnen (21,22). 

2.3 Sökord/Sökstrategier 

I sökningen efter vetenskapliga artiklar användes sökorden bedside handover 

[rapportering vid patientens säng], Bedside nursing handover [omvårdnadsrapportering 

vid patientens säng], Patient [patient], Nurs* [sjuksköterska eller omvårdnad där 

stjärnan representerar fri ändelse på sökordet], Communication [kommunikation], 

Patient centered care [patientcentrerad vård], Bedside report [rapportering vid 

patientens säng] och nursing [omvårdnad] i olika kombinationer med booleska 

söktermen AND. MeSH-termer [Medical Subject Headings] användes under sökningar i 

den föreliggande litteraturstudien dock gav dessa inga fler träffar än de gjorda med 

fritext. Utfallet av databassökningarna presenteras nedan i tabell 1. 

Stjärnan är en förkortningssymbol som benämns trunkering och ger en utökad sökning. 

I detta fall kan nurs* exempelvis bli nursing, nurse och nurses. Den booleska söktermen 

AND gör att sökningen utesluter artiklar som inte innehåller något av de inkluderade 

sökorden. MeSH-termer används på databasen PubMed för att göra sökningen mer 

korrekt samt inkludera de ord som har samma betydelse (21,22). 
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Sökningarna begränsades genom att endast inkludera studier som fanns tillgängliga för 

Högskolan i Gävles biblioteksdatabas. Årsbegränsningen uteslöts för studier som 

inkluderades i den föreliggande litteraturstudien eftersom det inte gav ett tillräckligt 

antal studier med tidigare årsbegränsning på tio år. Genom att ta bort årsbegränsningen 

gavs ytterligare två studier som användes i den föreliggande litteraturstudien. Vidare 

söktes artiklar som var skrivna på engelska, svenska eller spanska. Sökningarna gjordes 

28:e och 29:e januari 2016. 

Samtliga sökningar gav resultat, dock var alla relevanta studier i sökningarna dubbletter 

från första sökningen. Detta gjorde att dem exkluderades i de senare sökningarna och 

valda källor blev därför noll i resterande sökningar. För tydlig översikt se tabell 1. 

Tabell 1. Utfall av databassökningar. 

Databas Sökord Antal träffar Valda källor 

(exl. dubletter). 

PubMed Bedside handover 

(fritext) 

34 10 

PubMed Bedside handover 

AND nurs* 

(fritext) 

30 0 

PubMed Bedside handover 

AND patient 

34 0 

PubMed Patients (MeSH) 

AND Bedside 

handover 

3 0 

PubMed Bedside nursing 

handover 

44 0 

PubMed Patient centered 

care AND bedside 

handover 

6 0 

PubMed Patient centered 

care (MeSH) AND 

Bedside handover 

3 0 

PubMed Communication 

(MeSH) AND 

bedside handover 

6 0 

PubMed Bedside report 

AND nursing 

(fritext) 

67 0 

PubMed Nursing (MeSH) 

AND bedside 

report 

14 0 

Totalt  241 10 
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2.4 Urvalskriterier 

Inklusions- och exklusionskriterier används för att klargöra vilken grupp som är lämplig 

att undersöka i förhållande till valt syfte i den egna undersökningen (21). 

Inklusionskriterierna i den föreliggande litteraturstudien var att studierna hade en 

kvalitativ ansats, använt en mixad metod och att kvalitativa erfarenheter beskrevs 

utifrån ett sjuksköterske- och/eller patientperspektiv. 

Exklusionskriterierna innefattade studier som behandlade rapportering inom anestesi 

eller i samband med operation och nedsövd patient samt rapportering som skedde på 

intensivvårdsavdelningar. 

2.5 Urvalsprocess 

Utfallet av databassökningarna gav 241 träffar varpå samtliga titlar lästes. Utifrån detta 

exkluderades studier som inte svarade på den föreliggande litteraturstudiens syfte eller 

frågeställningar eller redan i titeln uppgavs vara av fel ansats. 

Tjugofem studier ansågs vara relevanta utifrån titel och därför granskades deras abstract 

och ytterligare sju studier exkluderades. Detta eftersom de inte svarade på den 

föreliggande litteraturstudiens syfte och frågeställningar, var av fel ansats, var 

litteraturöversikter eller föll inom ramen för valda exklusionskriterier. 

De resterande 18 studierna lästes i full text och tio valdes ut eftersom de var relevanta 

för den föreliggande litteraturstudien. De kvarvarande åtta exkluderades eftersom de 

inte svarade på litteraturstudiens syfte eller frågeställningar samt inte innefattade något 

av inklusionskriterierna som exempelvis var att de hade en kvantitativ ansats. 

En sammanställning av urvalsprocessen presenteras nedan i figur 1. 
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Figur 1. Urvalsprocess vid litteratursökning. 

 

2.6 Dataanalys 

De tio studier som granskades med avsikt att svara på den föreliggande 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar skrevs ut och lästes överskådligt. Därefter 

diskuterades studiernas resultatdel för att kontrollera att båda parter uppfattat innehållet 

likvärdigt. De utvalda studierna granskades igen och relevant information ströks under 

individuellt och diskuterades vid nästa träff. Här upprättades tabell 2 (bilaga 1) där en 

sammanställning av de inkluderade studierna presenteras. Vidare upprättades även 

tabell 3 (bilaga 2) där syfte och huvudresultat i studierna skrevs in. 

När all information samlats separerade författarna sjuksköterskornas erfarenheter från 

patienternas erfarenheter. Utifrån detta lästes de studier som svarade på patienternas 

erfarenheter igen och relevant information skrevs ner. Detsamma gällde de artiklar som 

berörde sjuksköterskans erfarenheter. 

När all information samlats i anteckningar identifierades teman för respektive grupp där 

liknande erfarenheter markerades med överstrykningspennor i olika färger som sedan 

kategoriserades i olika rubriker som exempelvis kommunikation och konfidentialitet. Att 

koda studier beskriver Polit & Beck (21) är användbart för att för hitta och sortera 

241 granskade titlar

25 granskade 
abstracts

18 granskade studier

10 inkluderade 
studier i föreliggande 

litteraturstudie

216 föll bort eftersom de föll utanför den föreliggande 

studiens inklusionskriterier. 

 

8 föll bort eftersom de inte svarade på syfte och 

frågeställningar. 

 

7 exkluderades eftersom de inte svarade på den 

föreliggande litteraturstudiens syfte & 

frågeställningar, var av fel ansats, var 

litteraturöversikter eller föll inom ramen för valda 

exklusionskriterier. 
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relevant fakta samt för att förenkla analysprocessen och ge en ökad förståelse för 

studiernas innehåll (21). Detta resulterade i sex underrubriker för sjuksköterskor och 

fem för patienter under huvudrubrikerna sjuksköterskans erfarenheter av bedside 

rapportering och patienternas erfarenheter av bedside rapportering i syfte att besvara 

frågeställning ett och två. 

För att besvara frågeställning nummer tre lästes studiernas metodavsnitt flera gånger för 

att ta ut information gällande de olika undersökningsgrupperna. Denna information 

bestod av vilken grupp som undersöktes, sjuksköterskor eller patienter, vilka 

avdelningar studierna gjordes på och hur fördelningen i de olika grupperna såg ut med 

avseende på ålder och kön. Den metodologiska frågeställningen kommer att presenteras 

i slutet på den föreliggande litteraturstudiens resultatavsnitt under rubriken 

metodologisk frågeställning. För noggrann beskrivning se tabell 2 (bilaga 1). 

2.7 Forskningsetiska överväganden 

Utöver de etiska överväganden som gäller människan som individ och bevaring av dess 

integritet i forskningsprocessen beskriver Polit & Beck (21) forskningsförsummelse 

som innefattar tre begrepp. Dessa begrepp syftar till att det inte är tillåtet att hitta på 

egna resultat, manipulera existerande resultat eller plagiera, ta någon annans idé och 

göra den till sin egen.  

Något etiskt tillstånd behövde inte ansökas om eftersom en litteraturstudie utfördes. 

Däremot har de använda studiernas egna etiska överväganden granskats för att se att de 

förhåller sig korrekt. Vidare har även referenshantering skett korrekt för att inte plagiat 

ska uppkomma. Resultatet i studierna presenterades i enlighet med det dem kom fram 

till.  

 

 

 

 

 



 

11 

 

3. RESULTAT 

Den föreliggande litteraturstudiens resultat kommer att presenteras under tre rubriker 

och 12 underrubriker och baseras på tio vetenskapliga studier, åtta med kvalitativ ansats 

och två som använt mixad metod, se tabell 2 (bilaga 1) och tabell 3 (bilaga 2). 

Resultatets slutdel belyser den metodologiska frågeställningen gällande 

undersökningsgrupp. 

3.1 Sjuksköterskors erfarenheter av bedside rapportering 

Sjuksköterskans erfarenheter av bedside rapportering kommer att presenteras i 

underrubrikerna delaktighet, effektivitet, miljö, konfidentialitet, kommunikation och 

information samt relation och klinisk bild.  

3.1.1 Delaktighet 

Patienternas delaktighet och involvering i vården upplevdes av sjuksköterskan öka i takt 

med att bedside rapportering användes (23-27). Sjuksköterskor upplevde även att 

patienten gavs möjlighet att bidra med information gällande sitt aktuella tillstånd och 

mående (25) men även att informera om aktuell medicinering haft effekt (24). De 

beskrev att genom att involvera patienten bidrog sjuksköterskan inte bara till ökad 

förståelse för vård och omvårdnad utan även i vårdplanering och utskrivning (23). 

Sjuksköterskorna beskrev att delaktigheten ökade vårdens kvalitet (27) och att vården 

blev individualiserad. Sjuksköterskor uppmärksammade även familjens möjligheter att 

delta i rapporten för att få information gällande sin anhöriges tillstånd (25,27). 

Uppfattningen om att patienterna kände sig uppskattade identifierades eftersom 

sjuksköterskorna i samband med bedside rapportering tilltalade patienterna. 

Sjuksköterskor beskrev hur bedside rapportering krävde en lyhördhet för att 

uppmärksamma om patienten kände sig obekväm i situationen. Därför bör 

sjuksköterskan ge patienten möjligheter gällande deltagande genom att exempelvis 

fråga patienten (27). Sjuksköterskorna beskrev även hur en del patienter inte önskade att 

delta i rapporten och menade att tydligare information om hur bedside rapportering går 

till bör delges till patienter för att patienten aktivt ska kunna delta på bästa sätt (25). En 

del sjuksköterskor beskrev även hur de involverade patienterna genom att använda 

bedside rapportering medan andra berättade hur de istället inte involverade patienten 

genom att ställa sig vid dörren och rapportera (26). 
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3.1.2 Effektivitet 

Bedside rapportering uppfattades av sjuksköterskor som ett rapporteringssystem som 

gick snabbare än det tidigare (27). Sjuksköterskorna menade även att rapporteringen 

tidigare tog längre tid än bedside rapporten. Den tidigare rapporten beskrevs resultera i 

att viktig information kunde missas (25) i kontrast till bedside rapportering som bidrog 

till att ett färre antal patienter överrapporterades och en minskad mängd information 

delgavs vilket gjorde det lättare att koncentrera sig och fokusera på det viktiga (25,26). 

En beskrivning av att bedside rapportering innebar avbrott i rapporten och en önskan 

om att återgå till tidigare rapporteringssystem uttrycktes (26). Vid det tidigare 

rapporteringssystemet diskuterades ofta annat som inte hörde till rapporten och därför är 

bedside rapportering att föredra eftersom det medförde att arbetet utfördes på ett bättre 

sätt. Bedside rapportering beskrevs även som smidigare och mer effektivt eftersom 

problemlösningen ofta skedde direkt på plats vilket underlättade för sjuksköterskorna 

och de upplevde även att det underlättade för patienterna (23). För att rapporteringen vid 

sängen skulle ske på bästa sätt beskrev sjuksköterskor att tiden är en viktig aspekt i 

utförandet av rapporten (24). 

3.1.3 Miljö 

Vart sjuksköterskan valde att utföra sin rapport beskrev dem baserades till stor del på 

patienternas tillstånd (24). Bedside rapportering bidrog till en lugnare miljö i 

korridorerna på avdelningarna. Trots detta, ansåg sjuksköterskorna att miljön i 

patientens rum bör förbättras för att få en optimal överrapportering eftersom de 

upplevde svårigheter att koncentrera sig. Koncentrationen påverkades i den 

benämningen att det var en ljudlig miljö och för att sjuksköterskan alltid var tillgänglig 

och synlig. Utöver detta beskrevs det att patienter som var förvirrade och krävande på 

något sätt försvårade rapporteringen (26). 

3.1.4 Konfidentialitet 

Konfidentialitet diskuterades ofta bland sjuksköterskor i samband med bedside 

rapportering (24-27). Sjuksköterskorna hänvisade till att det inte finns forskning på att 

patienter inte vill diskutera känsliga ämnen med dem i rapportsammanhang. Vidare 

menade de därför att denna fråga var förhållandevis enkel att hantera, de behövde endast 

fråga vad patienten ville (26). 
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Känslig information valdes att rapporteras vid sidan av patienten, exempelvis i ett annat 

rum (24-27) eller genom att sänka rösten och peka på rapporteringsunderlaget (25). Vad 

som ansågs vara känslig information beskrevs vara palliativ vård, cancerdiagnoser, 

blodsburna virusinfektioner samt alkohol och droger (25). 

3.1.5 Kommunikation & Information 

Genom att tillämpa bedside rapportering upplevde sjuksköterskorna att deras 

kommunikation förbättrades (25-27) eftersom innehållet i rapporten var i fokus och en 

önskan om att förhålla sig professionell var hög (27).  Sjuksköterskorna var mer 

motiverade att utföra arbetet väl för att inte framstå som dåliga i slutet på sitt skift (25). 

Rapporten beskrevs därför förebygga risken att felaktig information delgavs (25,28) 

samt att den blev mer noggrann (27). Vidare skapades även en möjlighet att klargöra 

eventuella funderingar och ställa frågor till de tidigare ansvariga sjuksköterskorna och 

även till patienterna (28). 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av bra kommunikation och att de har ett professionellt 

förhållningssätt, exempelvis hänvisar de till att humor bör undvikas vid 

rapporteringstillfällen (26). Den språkliga förmågan diskuterades där de menade att det 

lätt kunde uppstå missförstånd och därför hittades en strategi för att öka förståelsen, 

detta gällde framförallt om en sjuksköterska inte kunde hantera språket väl. 

Sjuksköterskorna uppfattade att detta kunde orsaka problem för patienterna, men även 

för sjuksköterskor vid möten med patienter som hade ett diskriminerande 

förhållningssätt (26). 

En annan aspekt som sjuksköterskorna lyfte var behovet av att undvika medicinsk 

jargong framför patienten (27). Detta kunde exempelvis göras genom att vara väl 

förberedd och välinformerad gällande sina patienter innan bedside rapporteringen (24). 

En annan fundering sjuksköterskorna hade omkring användandet av bedside 

rapportering var bristen på information gällande andra patienter på avdelningen vilket 

gjorde att de inte hade information om någon annan patient än dem de själva var 

ansvariga för (26). 

3.1.6 Relation & Klinisk bild 

Sjuksköterskorna uppskattade tillfället att vid bedside rapportering få en klinisk bild av 

patienterna (24,25,27). De upplevde att det tidigare kunde ta flera timmar innan de fick 

se och träffa patienten eftersom andra arbetsuppgifter förhindrade sjuksköterskan från 
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det eller annat prioriterades före (25). Att möta patienten identifierades som en 

möjlighet att få lära känna patienten och få en personlig kontakt istället för att bara ha 

information gällande dess tillstånd på papper (24). Bedside rapportering uppgavs ge en 

stärkt relation mellan sjukösterskorna och patienterna (25). Genom att tillämpa bedside 

rapportering kände sjuksköterskorna att förmågan att ge en bättre omvårdnad ökade 

(23). 

3.2 Patienternas erfarenheter av bedside rapportering 

Patienternas erfarenheter av bedside rapportering kommer att presenteras under 

underrubrikerna delaktighet, kommunikation och information, konfidentialitet, känslor 

samt förtroende för kompetens. 

3.2.1 Delaktighet 

Bedside rapportering uppfattades av patienterna öka delaktigheten i vården (23,29-32). 

Även en osäkerhet gällande vilken roll de hade i rapporten beskrevs och därför tyckte 

patienterna att sjuksköterskan borde frågat om de ville delta eller inte (32). Ofta kände 

patienterna att möjligheten till att delta i rapporten fanns, dock var utrymmet för att 

inflika kommentarer litet och patienterna kände därför att de inte ville störa. Ett exempel 

på när patienterna inte kände att det fanns utrymme för kommentarer var om 

sjuksköterskan pratade om dem i tredje person (31). Patienterna ansåg även att de inte 

hade tillräckligt med kunskap för att aktivt delta i rapporten och att bedside rapportering 

inte var lämpligt på grund av exempelvis blyghet. Därför kunde det uppskattas att 

sjuksköterskan rapporterade utanför rummet (30). När patienterna valde att delta i 

rapporten fick de en känsla av att deras åsikter spelade roll (23) och att de var viktiga 

(32). 

Vid en bedside rapportering upplevde patienterna att rapporten blev mer personlig än 

tidigare (29). Patienterna uttryckte även en önskan om att familjen ibland skulle vara 

delaktiga eftersom det ökade förståelsen för patientens sjukdom samt att de kunde ta 

över om patienten var för trött (32). När patienten kände sig piggare och mådde bättre 

önskade de däremot ett aktivt deltagande vid bedside rapportering (30). 

3.2.2 Kommunikation & Information 

Ett framträdande ämne som uttrycktes var att bedside rapportering ökade möjligheterna 

till att rätta felaktig eller missad information i rapporten (23,29-32), även information 

som de själva ansåg att sjuksköterskan borde ta del av valdes att tas upp vid bedside 
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rapporteringen (32). En negativ aspekt av bedside rapportering var om ny information 

tillkom för patienten, därför önskade de att sjuksköterskan skulle förhålla sig 

professionell när ny och upprörande information skulle hanteras. Däremot uppskattades 

möjligheten att höra vilken information som var relevant till deras tillstånd som också 

bidrog till ökad förståelse (32). 

 

Vidare diskuterades språket som användes vid en rapportering. Patienterna menade att 

språket var för medicinteknisk och det gjorde det svårt att förstå vad som sagts (29,30). 

I kontrast till de tidigare konstaterandet om avancerat språk uttryckte en del patienter att 

det var bra med denna typ av rapportering eftersom att det användes ett enklare språk än 

vid den medicinska ronden (31). Patienterna förklarade även att språkförbistringar 

kunde göra att informationen kunde missförstås och skapa ångest (32). 

Genom att delta vid en bedside rapport uttryckte patienterna en tacksamhet över att 

deras förståelse för vården ökade (23,31) och även känslan av att vara i mer kontroll 

över sin situation ökade (29). Patienterna beskrev att de ville vara delaktiga i rapporten 

eftersom de ville höra vilken information sjuksköterskorna diskuterade (23) och de 

beskrev även att de har rätt till all information som gäller dem (29, 31). En del patienter 

upplevde däremot att rapportering mellan varje skiftbyte var tröttsamt och upprepande 

och gav ingen möjlighet till djupare konversation eftersom rapporten var kort (30). 

Trots det uppskattades bedside rapporten eftersom behovet av att förklara och upprepa 

sig minskade och all information togs på plats med aktuell personal (32).  

3.2.3 Konfidentialitet 

Frågor gällande konfidentialitet var inget som patienterna kände sig oroliga över 

eftersom de var trygga i sitt medicinska tillstånd (29). Användandet av bedside 

rapportering skapade en ökad trygghet hos patienterna i förhållande till om rapporten 

skulle äga rum någon annanstans där de inte vet vilka som kan höra informationen (32). 

Patienterna beskrev vad som bör och inte bör diskuteras vid en bedside rapport där ett 

flertal känsliga ämnen identifierades, dessa var sexuellt överförbara sjukdomar, psykiskt 

mående och religion (29), sexualitet, droger och alkohol (32). Det ämne som enligt 

patienterna var mest tabu var religion eftersom detta enligt dem inte har något med 

omvårdnaden att göra (29). Även om patienterna kände sig trygga med sitt tillstånd och 

inte var bekymrade över att andra skulle höra detta fanns en oro över att höra andras 
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rapporter. Detta eftersom det kan orsaka en känsla av otrygghet om grannpatienten 

exempelvis är psykiskt instabil (29). Patienterna hade inga problem med att anhöriga 

var där men ansåg att sjuksköterskan skulle vara ansvarig för att se till om de närvarade 

vid rapporten eller inte (32). 

3.2.4 Känslor 

Upplevelsen av att vårdtiden förbättrades vid användandet av bedside rapportering 

beskrevs (32). Att bedside rapporten skulle äga rum uttrycktes som en rolig del av den 

annars tråkiga vardagen under sjukvårdstiden (23). Under en bedside rapport berättade 

patienter att de fick chansen att lära känna personalen och sätta namn på ett ansikte 

(23,29,31). Känslan av att känna sig som en person istället för en patient med en 

sjukdom var framträdande när rapporten skedde bedside (30-32). Patienterna 

uppskattade även att sjuksköterskan kom dit på en regelbunden basis för att kontrollera 

hur de mådde. Patienterna behövde inte behövde be om hjälp lika ofta utan passade på 

vid de tillfällen sjuksköterskan var där vid rapporten (23,30). 

Vidare berättade patienterna att de ibland upplevde att sjuksköterskan inte var helt 

närvarande vid rapporten samt att sjuksköterskan som rapporterat över till nästa skift 

blev avlastad, framförallt vid svåra situationer. Hur många som närvarade vid bedside 

rapporteringen förklarade patienterna inte hade någon betydelse, förutom vid 

handledning av nya sjuksköterskor eller studenter eftersom de vid dessa tillfällen kände 

sig som ett objekt (30). 

3.2.5 Förtroende för kompetens 

Bedside rapportering uppgavs av patienterna ge ett ökat förtroende för sjuksköterskans 

kompetens (29,30,32). Det uppskattades även att sjuksköterskan uppvisade kontroll på 

situation, patientens tillstånd och vårdplanering (32). De uppmärksammade även att 

vården påverkades när överrapporteringen inte var konsekvent eller var otydlig. En oro 

uttrycktes gällande studenters och nya sjuksköterskors kompetens. Detta eftersom det 

uppdagades av nästkommande sjuksköterskor vid en bedside rapport att omvårdnad av 

en patient tidigare under dagen missats av en student. Andra patienter menar istället att 

handledning av studenter gav dem möjlighet att lära sig om sitt tillstånd (30).  
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3.3 Metodologisk frågeställning 

De tio studier som utgör den föreliggande litteraturstudiens resultatavsnitt granskades 

med avseende på undersökningsgrupp och presenteras under underrubriken 

undersökningsgrupp. För noggrann beskrivning se tabell 2 (bilaga 1). 

3.3.1 Undersökningsgrupp 

De granskade artiklarna studerade två olika grupper, sjuksköterskor (25-27) och 

patienter (29-32). Övriga studier undersökte båda grupperna (23,24,28). 

Gruppstorlekarna varierade mellan nio och 103 personer [median=30] i samtliga studier 

(23-32). Tre studier beskrev åldersfördelningen för deltagarna som varierade mellan 18-

74 år (23,26,31). Könsfördelningen var totalt 130 kvinnor och 27 män fördelat på fem 

studier (23,25,26,29,31). En studie beskrev ålder och kön men inte i antal (27) medan 

fyra uteslöt den informationen (24,28,30,32). En studie var gjord i Storbritannien (30) 

och övriga i Australien (23–29,31,32). 

Studierna genomfördes på olika avdelningar på ett antal sjukhus. Avdelningarna som 

representerades var akutmottagningar (32), akutvårdsavdelningar (23,28,29), 

förlossningsavdelningar (25,29), en rehabiliteringsavdelning (27), medicinavdelningar 

(24-27,31) och kirurgavdelningar (25-27,30). 

4. DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

I samband med bedside rapportering beskrev sjuksköterskor kommunikationens 

betydelse, patienternas behov av information för att öka delaktigheten i vården samt att 

relationen mellan sjuksköterska och patient förbättrades. Patienterna uttryckte en känsla 

av att de blev bemötta som en person och inte som ett objekt och att deras förtroende för 

sjuksköterskans kompentens ökade.  

Enligt både sjuksköterskor och patienter ansågs bedside rapportering bidra till en 

förbättrad kommunikation samt att det minskade risken för felaktig fakta men även att 

den språkliga barriären kunde vara svår att överkomma. Sjuksköterskor ansåg att 

konfidentialitet var ett problem men detta var inget som patienterna uttryckte. Båda 

grupperna beskrev dock att det fanns en del känsliga ämnen som bör undvikas under 

rapporten. 

Sjuksköterskor beskrev att bedside rapportering bidrog till en effektivare rapport och 

ökad koncentration men även att antalet störmoment ökade eftersom sjuksköterskan 
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blev lättillgänglig i en öppen miljö. En förbättrad miljö beskrevs vara nödvändigt för att 

göra bedside rapporten mer effektiv. Möjligheten att se patienten i början av sitt skift 

ansågs vara något positivt eftersom detta både bidrog till ökad effektivitet samt att de 

kunde se kliniska förändringar hos patienterna.  

De inkluderade studierna i föreliggande litteraturstudie var utförda i två olika länder, 

Australien och Storbritannien. Gruppstorlekarna varierade där de flesta deltagarna var 

kvinnor. Undersökningsgruppen var antingen sjuksköterskor och/eller patienter som 

arbetade respektive vårdades på olika avdelningar. Åldern på deltagarna i 

undersökningsgrupperna var även den varierande. 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Delaktighet 

Att göra patienten delaktig i sin vård är en viktig aspekt i omvårdnadsprofessionalitet 

(18). Den föreliggande litteraturstudiens resultat visar att patienternas känsla av 

delaktighet i vården ökade genom att använda bedside rapportering (23,29-32). Detta 

bekräftade sjuksköterskornas beskrivningar om att patientens delaktighet blev mer 

framträdande (23,27) vilket även bekräftas av studier som beskriver effekten av 

implementering av bedside rapportering (5,33). 

Att ha ett patientcentrerat förhållningssätt kräver att göra patienten delaktig och ge 

individuellt anpassad vård (10,11). Bedside rapportering gjorde vården mer 

patientcentrerad (27) vilket enligt patientlagen 2014:821 (7) är det korrekta sättet att 

förhålla sig, att vården ska vara individanpassad (7). Rapporten beskrevs av patienterna 

som mer personlig (29) men också att de blev osäkra på vad de kunde bidra med och 

vilken roll de hade i rapporten (32). 

 

 

 

 

 

Brist på utrymme för kommentarer från patienterna framkom (31) även om 

sjuksköterskor ansåg att det var betydelsefullt att patienten gavs möjlighet att bidra med 

information och delta i bedside rapporten (25). Att inte delta i en rapport kunde bero på 
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olika saker (30) och detta var något sjuksköterskor var medvetna om. Lyhördhet var 

önskvärt för att uppmärksamma om patienterna var villiga att delta i rapporten eller inte 

(27). En av de största utmaningarna för sjuksköterskor blir att ta reda på hur de ska göra 

patienten delaktig (4). Att inge patienten hopp och styrka är grundläggande inom 

omvårdnadstemporalitet för att bibehålla en god relation och stödja patienten (18) och 

kan medföra ökad delaktighet hos patienter i omvårdnadsarbetet. 

4.2.2 Kommunikation, information & förtroende för kompetens 

Sjuksköterskan bör kommunicera med patienter på ett empatiskt och lyhört sätt och 

genom detta ta reda på om patienten exempelvis förstått den givna informationen (8). 

Även resultatet indikerade att det var viktigt för sjuksköterskor att ha förmågan att 

kommunicera och att anpassa kommunikationen (26,27) och att undvika medicinsk 

jargong (27) eftersom patienterna uttryckte en önskan om ett mer anpassat språk (31). 

Bedside rapport förbättrade kommunikationen (25-27) och risken att felaktig 

information delgavs minskade (23,25,28–32). Sand- Jeckling & Sherman (33) beskriver 

att patienter och sjuksköterskor upplevde sig vara mer välinformerade efter att bedside 

rapport implementerats. 

Det var viktigt att sjuksköterskan förhöll sig professionell i samband med en bedside 

rapport (26,32) och att det inte framkom något för patienterna ny information (32). 

Däremot all information gällande patienten själv var något patienterna ansåg sig ha rätt 

till (29,31) och patientsäkerhetslagen 2010:659 (9) fastslår att patienten alltid ska 

tillhandahållas kontinuerlig information angående sin vård (9). 

En negativ aspekt på bedside rapportering var att rapporteringen kunde bli tröttsam och 

upprepande för patienten (30). Denna fråga tas upp av Laws & Amato (4) som menar att 

bedside rapportering inte kan ske vid alla skiftbyten, lämpliga tillfällen anses därför 

vara morgon och kväll. Att sjuksköterskan ska ha förmågan att sätta sig in i patientens 

situation är något som Eide & Eide (18) tar upp i sin kommunikationsteori (18). 

Förmågan att sätta sig in i patientens situation kan vara fördelaktig för att kunna 

uppfatta patienternas önskan om när och vart rapporten ska utföras. 

Enligt Eide & Eide (18) krävs det att sjuksköterskan har god yrkeskunskap där 

förmågan att se behov och tillgodose dem är grundläggande inom 

omvårdnadsprofessionalitet (18). Patienterna beskrev att de fick ett ökat förtroende för 

sjuksköterskans kompetens i och med att rapporten tog plats vid sängen (29,30,32), där 
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de uppmärksammade att sjuksköterskan hade kontroll på situationen (32). Även en 

förändring av vårdkvaliteten uppfattades beroende på hur rapporten utfördes (30). 

Sjuksköterskor beskrev att de blev mer noggranna (27) och hade en önskan om att 

framstå som professionella (26) vilken kan anses bekräfta patienternas erfarenheter 

gällande att sjuksköterskor hade kontroll på situationen. 

Patienter menade att bedside rapporten blev ett tillfälle att lära sig om sitt tillstånd (30) 

vilket även beskrivs av Sand- Jeckling & Sherman (33) där sjuksköterskor menade att 

det fanns ett kunskapsbehov hos patienterna. Därför kan kunskap om hur 

kommunikation ska utspelas anses vara viktig. God omvårdnad grundar sig i att 

patienten är välinformerad (7, 9) och för att detta ska kunna ske bör sjuksköterskan 

utbilda patienten om sitt aktuella tillstånd (8).  

4.2.3 Konfidentialitet och patientsäkerhet 

En oro omkring patienternas konfidentialitet uttrycktes i samband med bedside 

rapportering (24-27). Denna oro beskrivs även av Laws & Amato (4) där sjuksköterskor 

beskriver oro över att sekretessen bryts kvarstod trots att de blivit informerade om att de 

fick diskutera patienterna bedside men även att patientsäkerheten ökade (4). Betydelsen 

av att följa tystnadsplikten inom hälso- och sjukvård är lagstadgat och syftar till att 

skydda patienten genom att inte röja konfidentiell och sekretessbelagd information (9, 

16). International Council of Nurses [ICN] (35) har även dem stadgat i sin etiska kod 

för sjuksköterskor att konfidentiella frågor bör behandlas med gott omdöme (35). 

Lagarna tillsammans med den etiska koden kan tänkas ligga till grund för 

sjuksköterskans oro över att röja konfidentiell information i samband med bedside 

rapportering. 

Bedside rapport upplevdes som bättre, enligt patienterna, ur en konfidentiell synvinkel. 

Detta eftersom de hade kontroll på vem som fått informationen (29,32). Det kan därför 

anses vara av vikt att sjuksköterskor är medvetna om att patienterna inte hyser samma 

oro för konfidentiella frågor vilket kan vara av betydelse för framtida rapporteringar. 

Eftersom bedside rapportering också beskrevs vara ett tillfälle att rätta felaktig 

information ökade även patientsäkerheten (23, 29-32). Detta kan därför kräva en ökad 

medvetenhet om hur sjuksköterskan förhåller sig professionell. Tillämpning av 

omvårdnadsprofessionalitet genom ett etiskt förhållningssätt (18) i samband med 

bedside rapportering behöver därför belysas mer genom forskning inom området.  
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4.2.4 Effektivitet, miljö & klinisk bild 

Resultatet visade att det kunde bli störmoment när sjuksköterskan blev mer tillgänglig 

än tidigare (26) men trots det var bedside rapportering en mer effektiv metod att 

använda sig av vid överrapportering (23,25,27). Sand- Jeckling & Sherman (33)  sätter 

sig emot detta och menar att rapporten istället tog längre tid (33) i kontrast till Evans et 

al. (20) som observerade att rapporten blev i snitt 15 minuter kortare än vid tidigare 

rapport. Laws & Amato (4) och Johnson et al. (5) indikerar dock att rapportens längd 

var likvärdig med det tidigare valda rapporteringssystemet (4,5). 

Patienterna ansåg att den korta rapporten inte gav möjlighet till en djupare konversation 

(30). Genom ett färre antal patienter beskrev dock sjuksköterskorna att förmågan till att 

koncentrera sig på individen ökade (25,26). Genom att ha en god relation mellan 

sjuksköterskor och patienter och genom att göra dem delaktiga i vården ökar även 

patientsäkerheten (14). Resultatet visade även att sjuksköterskorna uppskattade tillfället 

att se patienten i början av sitt skift (24,25,27). Detta kan anses vara positivt ur en 

patientsäkerhetsynvinkel eftersom patientsäkerhetslagen 2010:659 (9) fastslår att 

sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva vård på ett patientsäkert sätt samt göra 

patienten delaktig i arbetet omkring patientsäkerheten (9).  

Bedside rapportering var till stor del var negativt ur en miljösynvinkel eftersom det var 

hög ljudnivå och att sjuksköterskan blev lättillgänglig för andra patienter och annan 

vårdpersonal (26) vilket bekräftades i en observation av O’Connell & Penney (28). Det 

kan därför anses vara lämpligt att anpassa miljön omkring patienten för att optimera 

möjligheterna för en bra överrapportering, exempelvis kan enkelsalar tänkas vara bra i 

denna situation. Hur den optimala rapporten ska se ut beskriv av Klim et al. (34) vara 

bedside, strukturerad och specifik för den individuella patienten och även utföras i en 

tyst och lugn miljö (34).  

 

 

4.2.5 Relation & Känslor 

Bedside rapport gav sjuksköterskorna en chans att lära känna patienterna (24) och skapa 

en relation (24,25). Fördelen med att skapa en relation är att patienten blir mer delaktig i 

sin vård och i vårdteamet (13) och för att göra det möjligt krävs en god kommunikation 

(17). Patienterna identifierade känslan av att vårdtiden förbättrades (32) och bidrog till 
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ett roligt inslag i vardagen på sjukhus (23). Patienterna tog tillfället i akt att lära känna 

personalen och uppskattade att veta vem som hade hand om dem (23,29,31). 

Detta bekräftades av Sand-Jeckling & Sherman (33) där fler patienter visste vem som 

var ansvarig sjuksköterska när bedside rapportering användes jämfört med tidigare 

rapporteringssystem (33). Bedside rapport bidrog till ett ökat patientcentrerat 

förhållningssätt (2,3) men Ekman et al. (10) menar att det är svårt att skilja sjukdom 

från patient (10). Därför kan tillämpning av bedside rapport tänkas förenkla för 

sjuksköterskan att förhålla sig patientcentrerat. 

Patienterna påstod att bedside rapportering bidrog till att de kände sig som en person 

och inte en sjukdom (30,31,32) även sjuksköterskorna påstod att relationen blev stärkt 

(25) och personlig (24). Detta kan tyda på att sjuksköterskor visar empati för patienterna 

samt har ett etiskt förhållningssätt. Med empati och etiskt förhållningssätt menas att 

sjuksköterskan kan sätta sig in i patientens situation samt har förmågan att känna 

patientens känslor och handla respektfullt. Dessa är grundstenar i Eides & Eides (18) 

kommunikationsteori. Att sjuksköterskorna bör förhålla sig etiskt är viktigt och är något 

som ICN (35) fastslår i sina etiska riktlinjer för legitimerade sjuksköterskor vilket 

tydligt beskriver hur de på bästa sätt utför detta. 

4.3 Metodologisk resultatdiskussion 

I de tio studier (23-32) som inkluderades i den föreliggande litteraturstudien är 

undersökningsgruppen varierande beskriven. O’Connell & Penney (28) beskrev att 

antalet patienter, anhöriga och sjuksköterskor tillsammans är 27 samt att informella 

intervjuer gjordes med över 40 sjuksköterskor (28). Detta kan anses vara tveksamt 

eftersom Polit & Beck (21) beskriver att ett tydligt antal deltagare är önskvärt för att ge 

läsaren en större möjlighet att dra slutsatser trots att kvalitativa studier ofta inte 

beskriver ett tydligt antal deltagare (21). Därför kan tillförlitligheten, överförbarheten 

och pålitligheten (21) ifrågasättas i denna studie eftersom det kan vara svårt att 

återskapa detta med dessa förutsättningar. 

Kvalitativa studier kräver en mindre gruppstorlek än kvantitativa studier som är i behov 

av större grupper för att det ska vara generaliserbart (21). Liu et al. (24) hade en 

gruppstorlek på 103 personer där ansatsen var kvalitativ (24). Tillförlitligheten (21) kan 

här ifrågasättas eftersom gruppstorleken kan betraktas som stor. Det går att ifrågasätta 
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hur författarna till studien haft möjlighet att tolka den mängd data som funnits 

tillgänglig på ett korrekt sätt.  

Polit & beck (21) menar att en liten grupp informanter inom kvalitativ forskning inte 

har någon större betydelse eftersom det snarare handlar om vilka deltagare som studeras 

än antalet. Detta gör att storleken på undersökningsgrupperna som hade kvalitativ ansats 

(24-26, 28-32) saknar betydelse och det viktiga är snarare innehållet som speglar flera 

olika perspektiv från enskilda individer. Istället använde de studier som hade en mixad 

ansats (23,27) olika antal informanter. Dock beskriver Polit & Beck (21) att detta är 

fallet vid mixade ansatser, vilket kan öka tillförlitligheten i dessa studier. 

För att tillförlitligheten, överförbarheten och pålitligheten hos studier med kvalitativ 

ansats ska öka bör hela metodavsnittet vara tydligt beskrivet (21). Detta var inte fallet 

för ett antal inkluderade studier där endast tre (25,26,31) beskrivit köns- och 

åldersfördelningen medan andra helt (24,28,30,32) eller delvis (23,27,29) saknade 

information. Ofta var även metodavsnitten informationsfattiga eller otydligt beskrivna 

gällande undersökningsgrupperna (24,27,28,30,32). Därför kan det anses som att dessa 

studier har minskad tillförlitlighet, överförbarhet och pålitlighet. 

Alla studier beskrev tydligt vart de utfördes (23-32) men det hade varit önskvärt att veta 

mer om patienternas tillstånd. Detta eftersom det kan ha haft en inverkan på hur stort 

informationsupptag som varit möjligt och om det är någon markant skillnad på 

patienterna i de olika studierna. Detta bekräftar Polit & Beck (21) som menar att det kan 

vara av intresse att undersökningsgruppen beskrivs med ålder, kön och hur länge 

patienten lidit av sitt aktuella tillstånd (21). Vidare beskrivs i vilket land studierna 

utförts där Australien och Storbritannien är representerade.  

 

 

 

4.4 Metoddiskussion 

Den föreliggande litteraturstudien hade en beskrivande design eftersom syftet var att 

göra en sammanställning av aktuell forskning (21,22) som beskriver erfarenheter av 

bedside rapportering hos sjuksköterskor och patienter. PubMed var den databas som 

valdes i syfte att söka fram vetenskapliga studier. Polit & Beck (21) och Willman et al. 

(22) beskriver att PubMed är bra inom omvårdnads- och medicinskt orienterade ämnen. 



 

24 

 

De innehåller vetenskapliga studier från mitten på 60 talet till nutid vilket gör att det 

finns många studier att tillgå (21,22). Resultatet av sökningarna i PubMed ansågs ge ett 

tillräckligt och relevant utfall av studier till den föreliggande litteraturstudien.  

De valda sökorden söktes i fritext och som MeSH-termer (21,22). Eftersom det valdes 

att använda sökordet bedside handover genomgående i alla sökningar hade det varit 

önskvärt att en sådan MeSH-term funnits för att bredda sökningen på ett konsekvent 

sätt. Vid en första kontroll av MeSH-termer på ordet Bedside påfanns en term som 

benämndes point of care systems vilket förklarades som vård som bedrivs vid patientens 

säng som exempelvis dialys och annan teknologi. Detta ansågs inte stämma överens 

med den föreliggande litteraturstudiens syfte och därför valdes det att söka bedside 

handover i fritext. 

Sökningarna tillsammans med booleska söktermen AND och trunkering (21,22) i olika 

kombinationer gav ett smalt men tillräckligt utfall för att göra en sammanställning av 

syfte och frågeställningar. Willman et al. (22) menar att sökningar som sker i fritext och 

i kombination med MeSH-termer kan anses vara mer ändamålsenliga istället för att 

endast göra det ena eller det andra (22). Detta styrker valet att göra sökningar i 

kombinationerna MeSH-term och fritext trots att detta inte gav något utökat resultat. 

Valet att göra dessa sökningar trots att det resulterade i att inga fler studier inkluderades 

motiverades genom att inga relevanta studier skulle missas eftersom mängden data vid 

tidigare sökningar var liten. 

Det fanns svårigheter att få fram tillräckligt antal med relevanta studier för att svara på 

syfte och frågeställningar som även föll inom ramen för inklusions- och 

exklusionskriterier. Eftersom syftet var att utforska vilka erfarenheter som fanns av 

bedside rapportering valdes kvalitativa studier. Det är viktigt att skilja på om effekten av 

något eftersträvas eller om det är upplevelser och erfarenheter som vill studeras, vilket i 

sin tur resulterar i studier med kvantitativ eller kvalitativ ansats (21, 22). Även studier 

av mixade metoder inkluderades där kvalitativ data användes eftersom det endast är 

möjligt att besvara den föreliggande litteraturstudiens syfte gällande erfarenheter med 

detta. Kvantitativ data från dessa studier var däremot värdefulla i resultatdiskussionen 

eftersom erfarenheter kunde bekräftas eller förkastas. Nio av tio av de inkluderade 

studierna är utförda i Australien (23–29,31,32). Detta kan betraktas som en svaghet i 

föreliggande litteraturstudie eftersom detta gör att den geografiska spridningen är liten 

samt att rapporteringssystemen kan se olika ut i olika länder vilket kan inverka på 
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resultatet. Därför kan överförbarheten (21) ifrågasättas, medan pålitligheten och 

objektiviteten (21) kan anses bli stärkt av detta. 

En begränsning som var tydligt framgående ur en negativ synvinkel var att författarna 

endast inkluderade studier som fanns fritt tillgängliga för Högskolan i Gävles bibliotek. 

Detta kan anses som en svaghet eftersom resultatet i den föreliggande litteraturstudien 

kunde ha blivit mer omfattande om fler studier hade funnits tillgängliga. 

Sökningarna börjades med en begränsning på tio år. Detta resulterade i för få studier 

och därför valdes det att ta bort begränsningen som resulterade i ytterligare studier som 

inkluderades (28,30). Huruvida detta haft en inverkan på resultatet är svårt att avgöra 

dock är mycket av informationen överensstämmande med nyare forskning, även om en 

del nytillkommen information framgick och det är därför viktigt att ha detta i åtanke. 

Polit & Beck (21) beskriver att sökningar inför litteraturstudier bör vara begränsade till 

det som avses att undersökas. Däremot menar de att begränsningarna med fördel kan 

uppkomma senare under studiens gång, exempelvis genom ett ökat eller minskat antal 

år (21). Willman et al. (22) menar att endast fritext sökningar skulle ge ett stort antal 

studier som är omöjligt att gå igenom (22). Detta styrker funderingarna omkring att det 

totala antalet träffar i sökningarna var begränsat eftersom sökningen bedside handover 

endast resulterade i 34 träffar, vilket i sin tur resulterade i att samtliga titlar lästes för att 

inte missa relevanta studier. 

Genom att använda urvalskriterier är det lättare att sålla bort studier som inte svarar på 

det valda syftet (21,22) där de antingen uppdagas innan studien påbörjas eller under 

tiden studien pågår (22). Exklusionskriterierna i den föreliggande litteraturstudien var 

att patienterna och personalen inte fick diskutera erfarenheter av bedside rapportering i 

samband med anestesi, operation eller nedsövda patienter och även studier som beskrev 

rapportering på intensivvårdsavdelningar. Detta valdes eftersom det kan anses kräva en 

annan typ av informationsöverföring samt att delaktigheten hos patienten är begränsad 

vid dessa tillstånd, även Johnson & Cowin (26) använde liknande exklusionskriterier 

och motiverades på samma grunder som i den föreliggande litteraturstudien. Att inte 

inkludera studier där bedside rapportering skedde på intensivvårdsavdelningar kan ha 

haft en inverkan på resultatet eftersom många studier tog upp detta men trots det 

exkluderades.  

En svaghet i den föreliggande litteraturstudien är att misstolkningar kan ha förekommit 

eftersom författarna inte har engelska som första språk. Däremot har författarna tagit 
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hjälp av engelsktalande personer samt engelska lexikon vid behov och därför kan denna 

svaghet anses vara liten. Det fanns möjlighet till att inkludera svenska och spanska 

studier eftersom dessa språk är modersmål för författarna. Polit & Beck (21) menar att 

det är fördelaktigt att vara flerspråkig för att bredda sökningarna (21). Dessvärre 

framkom inga studier i någon av sökningarna på dessa språk.  

Dataanalysen i den föreliggande litteraturstudien gick ut på att läsa studier samt att hitta 

gemensamma nämnare för vilka erfarenheter de olika grupperna hade av bedside 

rapportering. Polit & beck (21) menar att kodning av studier är bra för att ge en 

överskådlig blick och se likheter. Vidare beskriver dem att om kodning ska vara möjligt 

behöver ett antal studier läsas innan det kan utföras (21). Exempel på teman som 

framgick i den föreliggande litteraturstudien under dataanalysen var att 

sjuksköterskorna beskrev förbättrad kommunikation och att patienterna beskrev en ökad 

delaktighet i vården. Detta bekräftar valet av analysmetod som ett lämpligt 

tillvägagångssätt vilket ger en ökad tillförlitlighet till den föreliggande litteraturstudiens 

resultat.  

4.5 Kliniska implikationer 

Resultatet i den föreliggande litteraturstudien visade att bedside rapportering är att 

föredra för att öka delaktigheten hos patienterna. Dessutom visade aktuell forskning att 

patientsäkerheten ökade i samband med att rapporten skedde bedside. Därför är det 

betydelsefullt att patienten blir en del av vårdteamet och att sjuksköterskan är medveten 

om hur detta ska bli möjligt. Sjuksköterskan behöver träna på den kommunikativa 

förmågan för att underlätta rapporteringen och utgöra en möjlighet för patienten att bli 

delaktig i vården. Dessutom är en mindre undervisning till patienter önskvärt för att de 

på bästa sätt ska bli delaktiga i rapporten. Därför är det rimligt att anta att bedside 

rapportering kan användas på avdelningar för att förbättra vårdteamen och ge patienten 

en ökad delaktighet i vården. 

 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 

Bedside rapportering är något som används på olika avdelningar och resultatet visar att 

det med fördel kan utföras. Däremot finns ett begränsat antal studier som belyser 

sjuksköterskor och patienters erfarenheter av bedside rapportering. Framförallt saknas 
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studier från olika länder vilket gör att det skulle vara önskvärt med mer information från 

fler länder som belyser detta. Det skulle även behövas studier på mer specifika 

undersökningsgrupper samt avdelningar för att se om uppfattningen av bedside 

rapportering är olika beroende på undersökningsgrupp. 

4.7 Slutsats 

Patienter ville veta vad som försiggick gällande deras vård och resultatet i den 

föreliggande litteraturstudien visade att de blev mer delaktiga allt eftersom bedside 

rapportering användes. Däremot fanns funderingar om huruvida patientsalarna är 

lämpligt anpassade för en sådan rapport. Det fanns även en oro hos sjuksköterskorna om 

hur konfidentialitet skulle bevaras i samband med bedside rapportering, trots att 

patienterna beskrev att detta inte var ett problem. Patienterna är informationssökande 

och villiga att lära sig om sitt tillstånd. Det är därför betydelsefullt att sjuksköterskan 

har en god kommunikativ förmåga för att vid bedside rapportering göra patienten 

delaktig i vården. 
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Tabell 2. Sammanställning av inkluderade studier. 

Författa

re 

Titel Design & 

Ansats 

Undersöknings

grupp & 

avdelning 

Datainsa

mlingsm

etod 

Dataanalys

metod 

Bradley & 

Mott 

2014 

Australien 

 

Adopoting a 

patient-

centered 

approach: an 

investigation 

into the 

introduction of 

bedside 

handover to 

three rural 

hospitals. 

Mixad ansats & 

pre-post 

evaluerings test 

design. 

Antal: 

9 patienter. 

48 sjuksköterskor. 

 

Avdelning: 

3 akutvårds-

avdelningar. 

 

Ålder på patienter: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

patienter: 

5 Kvinnor 

4 Män 

 

Ålder på 

sjuksköterskor: 

18-51 år. 

 

Könsfördelning på 

sjuksköterskor: 

47 Kvinnor. 

1 Man. 

Etnografis

ka 

intervjuer, 

enkäter, 

observatio

ner samt 

skrivna 

anteckning

ar 

Kvantitativ 

data 

analyserades 

genom mixad 

modellering 

exempelvis 

regression och 

variations 

analys. 

Kvalitativ data 

analyserades 

genom 

Spradley’s 

taxonomiska 

analysprocess. 

Cahill 

1998 

Storbrittani

en 

Patients’ 

perceptions of 

bedside 

handovers 

 

Kvalitativ 

ansats 

Grounded 

theory design 

 

Antal: 

10 patienter. 

 

Avdelning: 

1 Kirurg avdelning. 

 

Ålder: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning: 

Framgick inte. 

Ostrukture

rade 

intervjuer 

som 

spelades 

in. 

Intervjuerna 

transkriberade

s och kodades. 

 

 

Chaboyer 

et al.  

2010 

Australien 

Bedside 

nursing 

handover: A 

case study 

Mixad metod 

med deskriptiv 

design. 

Antal: 

34 sjuksköterskor. 

 

Avdelning: 

6 avdelningar 

fördelat på: 

medicin, Kirurgi 

och 

532 

observatio

ner. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

som 

Upprepande 

granskning av 

observationern

a samt 

innehållsanaly

s av 

intervjuerna. 
 



 

 

 

Rehab. 

 

Ålder: 

Hälften av 

deltagarna var >40 

år. 

 

Könsfördelning: 

Mestadels kvinnor.   

spelades 

in. 
 

Johnson & 

Cowin 

2013 

Australien 

 

Nurses discuss 

bedside 

handover and 

using written 

sheets. 

Kvalitativ 

ansats med en 

explorativ 

design. 

Antal: 

30 sjuksköterskor. 

 

Avdelning: 

Medicinska och 

kirurgiska 

avdelningar. 

 

Ålder: 

21-50 år. 

 

Könsfördelning: 

25 Kvinnor 

5 Män 

 

 

Intervjuer 

som pågick 

i 60 

minuter 

som 

spelades in 

och 

transkriber

ades 

ordagrant. 

 

Tematisk 

innehållsanaly

s. 

 

Kerr et al. 

2014 

Australien 

Towards 

patient-

centered care: 

Perspectives of 

nurses and 

midwives 

regarding 

shift-to-shift 

bedside 

handover. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design. 

Antal: 

20 Sjuksköterskor. 

10 Vårdbiträden. 

 

Avdelning: 

1 Medicinsk 

avdelning. 

1 Kirurgisk 

avdelning. 

1 Förlossnings-

avdelning. 

 

Ålder på 

sjuksköterskor och 

vårdbiträden: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

sjuksköterskor och 

vårdbiträden: 

25 Kvinnor. 

5 Män.  

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

med som 

spelades in 

och 

transkriber

ades 

ordagrant. 

Tematisk 

innehållsanaly

s. 

 

Kerr et al. 

2014 

Australien 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design. 

Antal: 

30 patienter. 

 

Avdelning: 

1 akutmottagning. 

 

Ålder: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning: 

Framgick inte. 

 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

som 

spelades in 

och 

transkriber

ades. 

Tematisk 

innehållsanaly

s. 



 

 

 

Liu et al. 

2012 

Australien 

Medication 

communicatio

n between 

nurses and 

patients 

dursing 

nursing 

handovers on 

medical wards: 

A critical 

ethnographic 

study. 

Kvalitativ 

ansats med 

kritisk 

etnografisk 

design. 

Antal: 

27 patienter. 

76 sjuksköterskor. 

 

Avdelning: 

2 Medicinska 

avdelningar. 

 

Ålder på patienter: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

patienter: 

Framgick inte. 

 

Ålder på 

sjuksköterskor: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

sjuksköterskor: 

Framgick inte.  

Observatio

ner, 

intervjuer 

som 

spelades 

med ljud 

och video 

upptagning 

som sedan 

transkriber

ades. 

NVIVO 

användes. 

Fairclough’s 

användes vid 

analys av 

video 

upptagningen. 

Lu et al. 

2014 

Australien 

Bedside 

nursing 

handover: 

patients’ 

opinions. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design. 

Antal: 

30 patienter. 

 

Avdelning: 

1 Akut medicinsk 

avdelning. 

1 Akut kirurgisk 

avdelning. 

1 Förlossnings-

avdelning. 

 

Ålder: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning: 

22 Kvinnor. 

8 Män. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

som 

spelades in 

och 

transkriber

ades. 

Noggrann 

textanalys. 

Mcmurray 

et al. 

2011 

Australien 

Patients’ 

perspectives of 

bedside 

nursing 

handover. 

Kvalitativ 

ansats med 

deskriptiv 

design. 

Antal: 

10 patienter. 

 

Avdelning: 

1 Medicinsk 

avdelning. 

 

Ålder: 

52-74 år. 

 

Könsfördelning: 
6 Kvinnor. 

4 Män. 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

som 

spelades in 

och 

transkriber

ades. 

Tematisk 

innehållsanaly

s. 

O’Connell 

& Penney 

2001 

Australien 

Challenging 

the handover 

ritual. 

Recommendati

ons for 

research and 

practice. 

Kvalitativ 

ansats med 

Grounded 

theory design. 

Antal: 

>67 Patienter, 

sjuksköterskor och 

anhöriga.  

 

Avdelningar 

5 Akutavdelningar. 

 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

(n=27) 

Informella 

intervjuer 

under 

observatio

ner (n>40 

Text data 

hanterades 

med hjälp av 

NUD*IST och 

sekundär 

dataanalys 

genomfördes 

genom att 

använda en 



 

 

 

Ålder på patienter: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

patienter: 

Framgick inte. 

 

Ålder på 

sjuksköterskor: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

sjuksköterskor: 

Framgick inte. 

 

Ålder på anhöriga: 

Framgick inte. 

 

Könsfördelning på 

anhöriga: 

Framgick inte. 

sjuksköters

kor) som 

transkriber

ats. 

konstant 

komparativ 

metod. 
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Tabell 3. Sammanställning av syfte och huvudresultat. 

Författare Syfte Huvudresultat 
Bradley & Mott Att studera processen och 

utfallet i tillämpning av bedside 

rapportering på 3 sjukhus i 

Australien. 

Patienterna uttryckte sina 

uppfattningar omkring bedside 

rapportering som något positivt 

och kunde kategoriseras inom 

tre huvudområden – socialt, 

synen på sjuksköterskor samt 

patientvård. Sjuksköterskorna 

delade den positiva synen på 

bedside rapportering där 

framförallt ökad delaktighet 

noterades. 
Cahill Beskriva och ge ökad förståelse 

för patienternas uppfattning av 

bedside rapportering. 

De flesta patienterna ville gärna 

vara delaktiga i sin rapport men 

att sjuksköterskan bör vara 

medveten om att inte alla har en 

önskan om att delta. De 

individuella önskemålen bör 

därför efterfrågas och 

respekteras. 
Chaboyer et al. Ge ökad förståelse av bedside 

rapportering i struktur, process 

och upplevelser i syfte att ta 

steget till tillämpning. 

Sjuksköterskorna såg positivt på 

bedside rapportering. De 

identifierade 3 huvudområden 

som - ökad noggrannhet, 

främjar den patient centrerade 

vården samt förbättrad vård. 
Johnson & Cowin Att undersöka sjuksköterskans 

perspektiv av bedside 

rapportering och 

rapporteringsunderlag. 

Sjuksköterskor beskrev de 

positiva och negativa sidorna av 

bedside rapportering samt 

patienternas involvering i den. 

Vidare diskuterade de vikten av 

kommunikation både verbalt 

och skriftligt. 
Kerr et al. Utforska sjuksköterskors och 

vårdbiträdens perspektiv i 

introduktionen av bedside 

rapportering. 

Sjuksköterskor beskrev sina 

erfarenheter av bedside 

rapportering som något positivt 

som ökade kontinuiteten i 

vården, förbättrad 

dokumentation och stärkt 

teamarbete. 
Kerr et al. Att utforska patientens 

perspektiv på bedside 

rapportering av sjuksköterskor 

på en akutmottagning.  

Patienterna beskrev sina 

erfarenheter av bedside 

rapportering på en 

akutmottagning. De beskrev att 

denna typ av rapportering ökade 

deras delaktighet. De 

diskuterade huruvida det var 

möjligt att behålla sin integritet 

och bevara sekretess med denna 

typ av rapportering. 
Liu et al. Utforska olika former av 

kommunikation och medicinsk 

kommunikation vid 

överrapportering. 

Sjuksköterskor diskuterade 

huruvida bedside rapportering 
ökade patientsäkerheten med 

stor vikt på läkemedelsfrågor 

och vidarearbete efter skift byte. 



 

 

 

Lu et al. Utforska patienternas 

upplevelse av bedside 

rapportering. 

Patienter beskrev deras 

erfarenheter av bedside 

rapportering som något positivt 

i form av ett mer personligt 

bemötande, stärkt empowerment 

och minskat antal faktafel. De 

diskuterade även privata frågor, 

konfidentialitet och känsliga 

ämnen och hur dessa bör 

hanteras. 
McMurray et al. Undersöka patientens perspektiv 

på bedside rapportering. 
Patienter beskrev hur 

sjuksköterskorna bekräftade 

patienterna och gjorde dem till 

en del i teamet. På detta vis 

kunde även patienten påpeka 

felaktigheter i rapporten. De 

diskuterade även hur stor roll de 

vill ha i förhållande till 

rapporteringen och att 

sjuksköterskan behöver bjuda in 

till en kommunikation för att 

göra detta möjligt. 
O’Connell & Penney Undersöka vilket av de 3 

rapporteringssystemen 

(rapportering i enskilt rum, 

inspelade eller bedside) som var 

mest lämplig att använda. 

Styrkorna och svagheterna hos 

de 3 rapporteringssystemen 

identifierades dock visades inget 

av dem vara mer effektivt än det 

andra. 

 


