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Abstrakt 

Bakgrund: Kommunikation i hälso- och sjukvården är viktig för att inte misstag 

ska uppstå och är betydande vid en överlämning av patientansvaret. I slutenvården 

sker en rapportering genom att sjuksköterskan som arbetat lämnar över 

patientansvaret till sjuksköterskan som ska påbörja sitt arbetspass. 

Bedsiderapportering är en rapporteringsmetod som innebär att patienten är 

närvarande under rapporten, som kan ske vid patientens sängkant eller i ett enskilt 

rum. Sjuksköterskor anser att bedsiderapportering ökar patienternas delaktighet 

men upprätthållandet av sekretess kan i vissa fall påverkas negativt. 

Sjuksköterskan ska arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, vilket 

innebär att respektera patientens delaktighet, självbestämmande och integritet. 

Syfte: Att sammanställa patientens upplevelser av och attityder till 

bedsiderapportering mellan sjuksköterskor vid ett skiftbyte, inom eller i anslutning 

till slutenvård. 

Metod: En litteraturöversikt. Resultatet utgår från 15 vetenskapliga artiklar som 

var publicerade mellan år 2011 och 2017.  

Resultat: Delaktighet ansågs öka hos patienter vid användning av 

bedsiderapportering. Däremot fanns det patienter som önskade mer delaktighet. 

Patienterna kunde kontrollera att informationen som gavs under 

bedsiderapportering var korrekt. Vissa patienter upplevde svårigheter att förstå 

språket medan andra inte påpekade detta som ett problem. Rapporteringsmetoden 

riskerade inte upprätthållandet av sekretess men däremot kunde flerbäddssalar göra 

det. Känslig information skulle diskuteras med försiktighet.  

Konklusion: Bedsiderapportering har en positiv effekt på patienternas delaktighet 

i hälso- och sjukvården. Patienternas delaktighet i rapportering minskar risken för 

att fel information om patienten vidarebefordras. Sekretess kan bevaras ytterligare 

och känslig information bör hanteras varsamt vid användning av 

bedsiderapportering. 

 

Nyckelord: Attityder, bedsiderapportering, patient, personcentrerad vård, 

upplevelser 

 



 

 

Abstract 

Background: Communication in health care is important to prevent mistakes and 

is significant during patient handover. A patient handover is performed in hospitals 

when the outgoing nurse gives a patient report to the incoming nurse. Bedside 

handover is a method where the patient is present during the report, and it can be 

done at the patient’s bedside or in a private room. Nurses believe that bedside 

handover increases patient participation. However, the privacy of the patient can 

be negatively affected. Nurses need to have an approach with individual focus, 

which means to respect the patient’s participation, autonomy and integrity. 

Aim: To compile the patient’s experiences and attitudes regarding bedside 

handover between nurses during a handover, in or in connection to in-patient 

health care.  

Method: A literary review. The result is based on 15 different scientific studies. 

The studies were published between 2011 and 2017. 

Results: Patient participation did increase during bedside handover, but some 

patients wished to have more participation. Patients could verify that the 

information during bedside handover was correct. Some patients did find it hard to 

understand the language used by the personnel, other patients did not see this as an 

issue. The reporting method did not endanger the privacy of patients, but could be 

negatively affected if a room were shared. Sensitive information should be 

carefully discussed.  

Conclusion: Bedside handover has a positive effect on patient participation in 

health care. Patient participation reduces the risk of inaccurate information about 

the patient being passed on. The privacy of patients can be further maintained, and 

sensitive information should be handled carefully during bedside handover. 
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1. Inledning 

Vi har under våra placeringar inom den verksamhetsförlagda utbildningen tagit del av 

rapportering om ett flertal patienter. Majoriteten av rapporteringarna har skett utan 

patientens närvaro vilket vi har uppfattat som standardförfarande. En av författarna 

till denna studie har dock tagit del av bedsiderapportering vid en av sina placeringar 

vilket väckte intresse för denna rapporteringsform. Idag läggs det stor vikt vid 

personcentrerad vård och att göra patienten delaktig i sin vård. Detta har väckt en 

nyfikenhet att undersöka patientens upplevelser av och attityder till 

bedsiderapportering.  

2. Bakgrund  

2.1 Vikten av god kommunikation vid informationsöverföring 

För att ett vårdteam ska kunna fungera krävs enligt Socialstyrelsen (2017) att alla har 

en tydlig bild av den aktuella situationen och vad som behöver utföras. 

Kommunikation mellan deltagarna i vårdteamet är därför en viktig aspekt av 

patientsäkerheten. Brister inom kommunikationen ökar risken för misstag och att 

felaktigheter i vården uppstår. Ett tillfälle där kommunikationen kan brista är vid ett 

skiftbyte mellan de olika vårdlagen. Kommunikationen är vital för att patientens 

behov, mående och behandlingsmål förmedlas korrekt. Det nya vårdlaget ska utifrån 

detta få en helhetsbild av patienten och inte missa några viktiga detaljer (a.a.). 

  

Socialstyrelsen (2017) beskriver att en god kommunikation mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonalen är betydande för att i ett tidigt skede minimera bland 

annat misstag i vården. Patienten bör vara väl insatt i sin vård för att lättare kunna 

identifiera dessa risker. Inom kommunikationen mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen är det en viktig faktor att personalen får en uppfattning om 

patientens syn på sin sjukdom. Samverkan mellan patienten och personalen främjar 

ett korrekt val av behandling samt fastställande av patientens diagnos (a.a.). 

Individanpassad information ska ges och hälso- och sjukvårdspersonalen bör försäkra 

sig om att patienten har förstått den information som förmedlats (Patientlag, SFS 

2014:821; Socialstyrelsen, 2017). Personalen kan säkerställa detta genom att 
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uppmuntra patienten till att dela med sig av sina tankar och funderingar samt att be 

patienten att återberätta det som blivit sagt (Socialstyrelsen, 2017). Patienten har rätt 

att få information om bland annat sin vård, olika behandlingsalternativ samt sitt 

aktuella hälsotillstånd. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska ge patienten 

förutsättningar som underlättar patientens självbestämmande (Patientlag, SFS 

2014:821). 

2.2. Hälso- och sjukvårdspersonalens informationsöverföring  

En överlämning i vården innefattar att ansvar kring patientens vård överlämnas från 

en personal till en annan. Överlämnandet kan vara permanent eller temporärt 

(Australian Commission on Safety and Quality in Health Care, 2012). Enligt Streeter 

och Harrington (2017) sker en rapportering vid överlämnandet av patienten. 

Rapporteringen sker mellan sjuksköterskor inför ett skiftbyte mellan exempelvis dag- 

och kvällsskift . I rapporten ingår bland annat patientens namn, sjukdomstillstånd, om 

någon överkänslighet förekommer och eventuell läkemedelstillförsel. Rapportering 

kan ske på olika vis på en avdelning, muntligt och/eller skriftligt. Ett sätt är att 

sjuksköterskan utgår från patientens journal vid rapportering. Rapporten kan ske 

genom att personalen utför den på en avskild plats, exempelvis på en 

sjuksköterskeexpedition, utan att involvera patienten. Ett annat sätt är genom 

bedsiderapportering (a.a.). 

2.3 Bedsiderapportering 

Bedsiderapportering innebär att rapporten mellan sjuksköterskor från ett skift till ett 

annat sker i patientens närvaro (Johnsson, Sanchez, Zheng, 2015; Kerr, Lu, McKinlay 

& Fuller, 2011). Danderyds sjukhus (2016) och Kerr et., al. (2011) beskrev 

arbetssättet på följande vis. Patientrapporten började med kort information från den 

sjuksköterska som arbetat på dagen till de som skulle arbeta kvällsskiftet. Efter det 

gick kvällspassets vårdteam runt till varje patient tillsammans med patientansvarig 

sjuksköterska från dagpasset och hade en rapport vid sängkanten (a.a.). Även andra 

professioner som undersköterskor kunde närvara under rapporten. Sjuksköterskorna 

beskrev att patienten och eventuella anhöriga på så sätt också fick möjlighet att ta del 

av informationen (Kjellberg, 2015). 

  

En studie utförd av Grover, Mageg och Scott-Cawiezell (2016), visade att 

bedsiderapportering möjliggjorde att sjuksköterskorna fick en överblick av patienten i 



 

 3 

samband med rapporteringen. Bedsiderapportering underlättade att prioriteringar av 

åtgärder utfördes. Sjuksköterskorna kunde snabbt se eventuella risker och 

förändringar som kunde drabba patienten både under skiftbytet men även senare 

under det aktuella arbetspasset (a.a.). 

  

På en barncanceravdelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala, startade 

användningen av bedsiderapportering år 2010. Personalen var positivt inställda till 

denna rapporteringsform (Kjellberg, 2015). Även en kirurgavdelning på Danderyds 

sjukhus har sedan 2016 utövat bedsiderapportering. Efter implementering av 

bedsiderapportering ville personalen inte gå tillbaka till rapportering där patienten inte 

var delaktig (Danderyds sjukhus, 2016).   

2.4 Sjuksköterskans upplevelse av bedsiderapportering 

I studien av Kerr, Luu och McKinlays (2014) framkom sjuksköterskornas åsikter om 

bedsiderapportering. Bedsiderapportering ansågs öka samarbetet mellan patienten och 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna i studien beskrev att patienten själv kunde återge 

relevant information om sitt tillstånd. Informationen patienten delgav 

sjuksköterskorna skapade en bättre uppfattning om patientens aktuella situation samt 

om vad som hade hänt under dagen, kvällen och natten (a.a.). Sjuksköterskorna i 

studien av Johnsson et al. (2015) ansåg att patientens delaktighet förbättrades när 

bedsiderapportering utfördes (a.a.). Ytterligare en studie visade att sjuksköterskorna 

som skulle påbörja sitt arbetspass var nöjda med information om patienten som gavs 

under rapporteringen (Klim, Kelly, Kerr, Wood & McCann 2013). 

  

Tobiano, Whitty, Bucknall och Chaboyer (2017) beskrev att sjuksköterskorna 

upplevde bedsiderapportering som en mindre bra form av rapportering. Det var 

vanligt förekommande att patienten och anhöriga avbröt och ställde frågor under 

rapporteringen. Sjuksköterskorna upplevde detta som ett störande moment för 

rapporteringen (a.a.). Sjuksköterskor i studien utförd av Klim et al. (2013) beskrev att 

viktig information som läkemedel och vitalparametrar inte alltid framkom under 

rapporteringen. Information angående patientens beteende eller diagnos som ansågs 

vara känslig för patienten, var något sjuksköterskorna upplevde problematiskt med 

bedsiderapportering. Även upprätthållandet av sekretess kunde ses som en svårighet 

(Kerr et al., 2014; Tobiano et al., 2017).  
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2.5 Sekretess 

Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) får personal inom 

hälso- och sjukvården inte röja information om annan part varken muntligt eller 

skriftligt. Det innebär att information som sägs eller skrivs om en patient inte får 

uppfattas av annan icke behörig person. Vem som anses vara obehörig att ta del av 

information om en individ bestäms av individen själv. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen ansvarar för att personer som patienten inte vill ska ta del av 

informationen heller inte får den (a.a.). I en studie framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde bedsiderapportering som en utmaning eftersom anhöriga eller andra 

patienter ibland kunde vara i närheten och då höra informationen som gavs (Tobiano 

et al., 2017). 

 

2.6 Teoretisk referensram 

Sjuksköterskan ska utgå från olika kärnkompetenser i utformandet av vården för att 

uppnå en vård av kvalité. En av dessa kärnkompetenser är personcentrerad vård 

(Bergbom, 2013). Personcentrerad vård innebär enligt McCance och McCormack 

(2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2016) att se personen som en individ med 

en sjukdom och inte att personen är sin sjukdom. Sjuksköterskans uppgift är att se 

individen som en tillgång och resurs snarare än en belastning. Det innebär att en av 

sjuksköterskans uppgifter blir att lyfta patientens vilja och kunskap att utföra 

handlingar som främjar individens hälsa. För att göra detta krävs att sjuksköterskan 

lyssnar till patientens berättelse om sin situation (a.a.). Ett sätt att göra detta på är 

genom bedsiderapportering som enligt sjuksköterskorna i studien utförd av Kerr et al. 

(2014) förbättrar samarbetet mellan sjuksköterskan och patienten. Det ger även 

patienten möjlighet att berätta om sin situation och sin egen hälsa enligt 

sjuksköterskorna (a.a.). En del som är central inom personcentrerad vård är att 

sjuksköterskan och individen tillsammans försöker eftersträva att individen får leva 

det liv den önskar, trots att kropp, psyke eller själ inte är vad patienten önskar. Den 

personcentrerade vården ska utgå från bland annat delaktighet (McCance & 

McCormack, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Delaktighet innebär att 

patienten ska få möjlighet att fatta egna beslut gällande sin vård (Patientlag, SFS 

2014:821). Vid användandet av bedsiderapportering förbättras patientens delaktighet 

enligt sjuksköterskorna i studien utförd av Johnsson et al. (2015). Sjuksköterskan ska 
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respektera patientens integritet och självbestämmande. Den vård som ges, ska ges 

utifrån den enskilda individens behov och önskemål. Sjuksköterskan ska sträva efter 

att skapa en god relation till patienten (Patientlag, SFS 2014:821). Patientdelaktighet 

ansågs vara när patienten hade en dialog med sjuksköterskan och deltog i sin vård. 

Det innebar också att patienten fick beskriva sina önskemål och tankar kring den 

kommande vården (Schandl, Falk & Frank, 2017). 

 

2.7 Problemformulering 

Rapportering vid skiftbyte är ett kritiskt moment i vården, där bristande 

kommunikation mellan sjuksköterskor kan öka risken för fel och misstag gällande 

patientens vård. För att patienten ska få bästa möjliga vård bör ett personcentrerat 

förhållningssätt eftersträvas. I dagens vård sker rapportering ofta utan patientens 

närvaro. Bedsiderapportering kan enligt sjuksköterskor ge möjlighet för patienten att 

delge viktig information som kan vara av betydelse i vårdprocessen. Sjuksköterskan 

ska ständigt arbeta för att främja delaktigheten hos patienten. Ett flertal studier tar upp 

sjuksköterskans tankar kring bedsiderapportering. Dock saknade författarna till denna 

studie en större sammanställning av forskning som beskriver patientens upplevelser 

av och attityder till bedsiderapportering. 

3. Syfte 

Syftet med studien var att sammanställa patientens upplevelser av och attityder till 

bedsiderapportering mellan sjuksköterskor vid ett skiftbyte, inom eller i anslutning till 

slutenvård. 

3.1 Definition av centrala begrepp 

Attityd: I denna litteraturöversikt avser attityd endast de inställningar en individ har 

till en ännu inte upplevd situation. 

Patient: Patient definieras som en person som tar emot sjukvård eller befinner sig på 

en vårdinrättning och förväntas behöva sjukvård (Socialstyrelsen, u.å.). I denna studie 

avses patienter över 18 år.  

Skiftbyte: I denna litteraturöversikt syftar skiftbyte på när en sjuksköterska avslutar 

ett arbetspass och en annan sjuksköterska påbörjar det nästkommande arbetspasset för 

dagen. 
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Slutenvård: Slutenvård innebär att patienten har behov av dygnet runt vård och 

därför måste läggas in på en sjukvårdsinrättning (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], 

SFS 2017:30, 4§).   

Upplevelse: I denna litteraturöversikt avser upplevelse något en individ har varit med 

om och fått erfarenhet av.  

4. Metod 

4.1 Design 

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt definieras 

enligt Forsberg och Wengström (2015) samt Olsson och Sörensen (2011) som en 

sammanställning av tidigare forskning inom ett specifikt område.  

4.2 Urval  

4.2.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna för denna studie var att artiklarna skulle belysa patientens 

upplevelser av och attityder till bedsiderapportering. Artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska och finnas tillgängliga i fulltext. Artiklarna var peer reviewed, vilket enligt 

Willman et al. (2011) innebär att artikeln blivit kritiskt granskad av personer med 

fördjupad kunskap inom området. Publiceringsår var mellan 2010-2018, då enligt 

Forsberg och Wengström (2015) årtal kan ha en betydelse för artikelns relevans. 

Olsson och Sörensen (2011) och Willman et al. (2011) hävdar att en artikel med låg 

kvalitet kan övervägas att inkluderas i studien efter noggrant övervägande. För 

inklusion av artiklar med låg kvalitet krävs att de svarade väl mot syftet (a.a.). Inga 

artiklar har exkluderats på grund av låg kvalitet.  

4.2.2 Exlusionskriterier 

Studier som innefattat patienter under 18 år och artiklar som inte genomförts inom 

eller i anslutning till sluten hälso- och sjukvård, har uteslutits från denna studie. Brist 

på etiskt resonemang eller godkännande av etisk kommitté, utgjorde också 

exklusionskriterier. Inga artiklar har exkluderats utifrån dessa grunder.  
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4.2.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 

För att bedöma kvaliteten på artiklarna användes speciellt utformade 

granskningsprotokoll, tillhandahållna från Högskolan Dalarna med utgångspunkt i 

granskningsmallar skapade av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) och Forsberg 

och Wengström (2008). Se bilaga 1 för kvalitativa studier och 2 för kvantitativa 

studier. Gemensamt för de båda granskningsprotokollen var att de utgick från frågor 

som poängsattes där svaret ja fick ett poäng och svaret nej fick noll poäng. 

Slutsumman omvandlades sedan till procentsatser och artikelns kvalitet fastställdes 

(Willman et al., 2011). Två artiklar använde sig av en mixad metod. I granskning av 

dessa artiklar användes enligt Forsberg och Wengström (2008) två olika 

granskningsprotokoll, en för kvalitativ och en för kvantitativ metod. Resultatet från de 

båda protokollen adderades och räknades om till procent (a.a.). Hög kvalitet krävde 

80-100 %, medel kvalitet motsvarade 70-79 % och låg kvalitet var under 70 % 

(Olsson & Sörensen, 2011).  

 

4.2.4 Sökord 

Baserat på en testsökning identifierades relevanta sökord. Vid testsökningen 

identifierades synonymer för ordet bedside report som bedside handover, bedside shift 

report samt bedside shift handover. Något av dessa fyra sökord användes 

kontinuerligt under hela sökprocessen för att erhålla ett systematiskt tillvägagångssätt. 

Anledningen till att fyra olika söktermer användes var att det inte fanns någon MeSH-

term för bedsiderapportering. Nämnda synonymer kombinerades med sökord som 

patients, patient attitudes, experiences, perspective och nurs*. Trunkering av ordet 

nurs utfördes för att möjliggöra att liknande ord och ord med annan böjning också 

kommer med i sökresultatet vilket stöds av Forsberg och Wengström (2015). Till 

dessa begrepp har den booleska operatorn AND använts, som gjorde sökningen mer 

specifik (a.a.). Se bilaga 3 tabell 1 och bilaga 4 tabell 2. Utöver de sökningar som gav 

resultat, har även sökningar med andra sökord genomförts, dock gav dessa inga 

relevanta träffar. ”Bedside report AND Patients AND Perspective” och ”Bedside shift 

handover AND Patient attitudes”, var två exempel på sådana sökningar. 

4.3 Datainsamling 

De aktuella databaser som har använts har utgått från Högskolan Dalarnas hemsida. 

För att få fram relevanta artiklar som besvarar syftet användes databaserna Cinahl och 
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PubMed. Både Cinahl och PubMed är databaser för forskning inom omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015). Cinahl fokuserar främst på omvårdnad och PubMed 

fokuserar på omvårdnad men även medicin (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

För att söka av ämnet grundligt utfördes även sökningar i databasen Web of Science. 

Databasen innehåller bland annat humanistiska- och medicinska artiklar 

(http://libguides.du.se/c.php?g=440398&p=3002187). Sökningarna som genomfördes 

i Web of Science gav dock inga ytterligare träffar. Under hela sökprocessen uppkom 

dubbletter av artiklar och eftersom dessa redan hade bearbetats ignorerades dessa. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Författarna till arbetet har träffats fysiskt under hela arbetets gång. Vid dessa träffar 

har sökningarna skett individuellt. När sökningarna inte längre gav några träffar, 

kontaktades en bibliotekarie på Högskolan Dalarnas bibliotek. Bibliotekarien gav 

vidare konsultation angående ytterligare sökord, sökkombinationer och databaser. 

Mötet med bibliotekarien gav inte några nya relevanta artiklar. Första steget var att 

läsa rubriker som kändes relevanta till syftet i denna studie. Stämde rubrikerna 

överens med syftet lästes även artiklarnas abstrakt. Hela artikeln lästes om abstraktet 

överensstämde med syftet. En diskussion blev aktuell när osäkerhet kring en artikels 

relevans förekom. Vid kvarstående osäkerhet läste även den andra författaren till 

arbetet artikeln. Endast artiklar som inkluderats i denna studie har lästs och granskats 

av båda författarna. Läsning och granskning av artiklar har initialt skett individuellt, 

därefter har författarna i samråd med varandra, diskuterat och jämfört artiklarnas 

relevans och innehåll. Kvalitetsgranskning har genomförts individuellt. Båda 

författarna till denna studie har granskat samtliga artiklar för att sedan jämföra 

resultaten av granskningarna med varandra. Sammanställning av varje artikels resultat 

har genomförts individuellt och artiklarna blev jämnt fördelade mellan författarna. 

Båda författarna tog sedan del av sammanställningarna av artiklarna och innehållet 

diskuterades. Samtliga delar av studien utfördes i samråd mellan författarna. 

 

4.5 Analys och tolkning av data 

Analysen av artiklarna har skett systematiskt. Detta innebar att författarna till denna 

litteraturöversikt fick en bra uppfattning om innebörden i artiklarna genom att noga 

läsa innehållet. Redogörelse av artikelns innehåll har sedan framförts på ett tydligt 

sätt. Relevant information har identifierats i de berörda artiklarna. Detta resonemang 
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grundades av Forsberg och Wengström (2015) och Willman et al. (2011). Varje 

artikels resultat sammanställdes, för att få fram det som var relevant i förhållande till 

denna studies syfte. Gemensamma drag och olikheter i artiklarnas resultat har 

identifierats och sedan delats in i olika kategorier som färgkodades, vilket stöds av 

Friberg (2017). När likheter och skillnader i resultatet analyserades beaktades 

artiklarnas kontext, exempelvis vilken typ av avdelning de genomfördes på (se bilaga 

4). Huvudkategorier till resultatet i denna studie utformades utifrån de påträffade 

likheterna i artiklarna. Detta resulterade i tre huvudkategorier; delaktighet, 

information och sekretess.  

4.6 Etiska överväganden 

Författarna till studien eftersträvade att all information framfördes på ett korrekt sätt, 

det vill säga att informationen inte återgavs på ett felaktigt sätt eller plagierades. 

Inklusion och exklusion av studier skedde i enlighet med vad som angivits tidigare till 

denna studie. Författarna eftersträvade att redovisa resultatet ur ett objektivt 

perspektiv, både negativa och positiva resultat har presenterats. Aktuella artiklar som 

ingick i denna studie har kontrollerats med avseende på att de har redovisat etiska 

övervägande. Deltagare i de aktuella artiklarna har informerats om konfidentiell 

behandling av material samt givit sitt medgivande till att delta i respektive studie. 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) är ovannämnd information kriterier för att en 

studie ska anses vara etiskt korrekt.  

5. Resultat 

Resultatet baseras på 15 artiklar varav sju är kvalitativa, sex är kvantitativa och två 

använder en mixad metod. Artiklar i föreliggande studie har medelhög eller hög 

kvalitet. Resultatet presenteras utifrån följande tre huvudkategorier; delaktighet, 

information och sekretess. Under varje huvudkategori finns underkategorier. 

Resultatet presenteras i tabell 3 och i löpande text.  

 
 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Delaktighet Information Sekretess 

Presentation av 

sjuksköterskan 

Förstå informationen som ges Sekretessen och integriteten var ett 

problem i vissa fall 
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Patientens roll vid 

bedsiderapportering 

Patientens kunskap om sin 

vård och behandling 

Anhörigas närvaro under 

bedsiderapportering 

Ökad delaktighet Att säkerställa korrekt 

information 

 

Tid och tidpunkt 
  

 

5.1 Delaktighet 

5.1.1 Presentation av sjuksköterskan 

Bedsiderapportering gav patienter möjlighet att få en presentation av den 

nästkommande sjuksköterskan, vilket gav patienterna en tydlig bild av den 

sjuksköterska som skulle sköta deras vård under det kommande arbetspasset (Bradley 

& Mott, 2013; Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016; Jeffs et al., 2014; 

McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnsson & Gehrke, 2011; Morgado & Nunes, 2016; 

Wildner & Ferry, 2012). Patienterna kände sig mer involverade när de visste vem 

sjuksköterskan var och kände att personalen genuint var intresserade av deras mående 

(Bruton et al., 2016). Presentationen av patienten under bedsiderapportering gav 

patienterna en större inblick i sin egen vård och en möjlighet till att ett partnerskap 

mellan patient och sjuksköterska bildades. Partnerskapet bidrog till en mer personlig 

vård (McMurray et al., 2011). En personlig vård och en ökad tillit uppnåddes genom 

att sjuksköterskan visade ett intresse av att vilja hjälpa och förstå patientens situation 

(Morgado & Nunes, 2016). 

 

Patienterna beskrev att de inte alltid kom ihåg namnet på den sjuksköterska som 

skulle ta hand om dem, men presentationen var ändå något som kunde uppskattas 

mest med bedsiderapportering (Jeffs et al., 2014). Ett resultat av presentationen var en 

känsla av trygghet (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2014; Kerr, McKay, Clim, Kelly 

& McCann, 2013) samt en ökad tillit till personalen (Wildner & Ferry, 2012). 

Presentationen och rapporteringen bidrog till att patienterna fick en uppfattning om att 

den nästkommande sjuksköterskan hade förutsättningar (Bruton et al., 2016; Jeffs et 

al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Morgado & Nunes, 2016) 

och tillräcklig kompetens (Kerr et al., 2013; Lupieri, Creatti & Palese, 2015) för att ge 

en god vård (Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; Lupieri et al,. 2015; 

Morgado & Nunes, 2016). Något som ansågs vara mindre bra med 
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bedsiderapportering var att patienterna upplevde att det endast var ett tillfälle till att 

presentera sjuksköterskan (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

 

5.1.2 Patientens roll vid bedsiderapportering 

Patienter var eniga om att de föredrog en passiv roll vid bedsiderapportering där de 

främst lyssnade (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; McMurray et 

al., 2011). Detta stöds av Morgado och Nunes (2016) studie där det redovisades att 

majoriteten av patienterna alltid intog en passiv roll under bedsiderapportering. Några 

patienter uppgav däremot att de ibland hade en aktiv roll och en patient hade för det 

mesta en aktiv roll under hela rapporten (a.a.). 

 

Det fanns olika anledningar till varför patienterna intog en passiv roll (Bruton et al., 

2016; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; McMurray et al., 2011; Morgado & Nunes, 

2016). Patienterna upplevde att detta bland annat berodde på att sjuksköterskorna inte 

uppmuntrade patienterna till att delta i rapporteringen (Kerr et al., 2013; Morgado & 

Nunes, 2016). Patienterna hade en önskan om mer uppmuntran till att delta (Morgado 

& Nunes, 2016). Patienterna i studien utförd av McMurray et al. (2011), upplevde 

däremot att sjuksköterskorna mestadels hade en god inställning till att bjuda in 

patienterna till att vara delaktiga. Patienterna ansåg genom detta att de i större grad 

blev inkluderade. Ett annat fynd som påvisades var att sjuksköterskorna inte bjöd in 

patienten till att aktivt delta när de pratade om patienten i tredje person (a.a).  

 

Ytterligare en anledning till en mindre aktiv roll var för att inte störa sjuksköterskorna 

under rapporteringen då patienterna ansåg att detta kunde påverka sjuksköterskornas 

koncentration (Bruton et al., 2016). I Morgado och Nunes studie (2016) framkom ett 

flertal olika anledningar till en mindre aktiv roll. Behovet av information fanns inte 

alla gånger och några patienter uppgav att de inte kände sig bekväma nog till att ställa 

frågor. En del patienter hade inte ork till att delta och några patienter var påverkade av 

smärta. Oljud runt omkring var också en bidragande faktor (a.a.).  

 

Majoriteten av patienterna upplevde att det endast var en sjuksköterska som var aktiv 

under bedsiderapportering. Ett fåtal patienter upplevde att både den överlämnande och 

mottagande sjuksköterskan tillsammans förde en diskussion. Endast en patient 

upplevde att alla deltagare var delaktiga (Morgado & Nunes, 2016). Några patienter 
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delgav endast information om de blev tillfrågade av personalen (McMurray et al., 

2011). 

5.1.3 Ökad delaktighet 

Patienternas upplevelser av och attityder till bedsiderapportering var att de föredrog 

bedsiderapportering framför något annat sätt att rapportera (Lupieri et al., 2015; 

Whitty el al., 2016). Detta eftersom att bedsiderapportering främjade patienternas 

delaktighet i sin vård (Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2014; Morgado & Nunes, 

2016; Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Wildner & Ferry, 2012). Delaktigheten 

uppskattades av patienterna (Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2014; Lupieri et al., 

2015; McMurray et al., 2011) men främst av de patienter som hade ett stort intresse 

av att få information om sitt hälsotillstånd (McMurray et al., 2011). 

Bedsiderapportering upplevdes öka självförtroendet (Wildner & Ferry 2012) och 

känslan av trygghet hos patienterna (Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2015; Morgado & 

Nunes, 2016; Wildner & Ferry, 2012) eftersom patienterna fick möjlighet att vara 

med och lyssna på det som diskuterades (Lu et al., 2014).  

Om bedsiderapportering skulle implementeras hade patienter med psykisk ohälsa 

olika attityderna till vad de ville diskutera om under rapporteringen. Permission och 

medicinering var exempel på saker de ville diskutera (Olasoji et al., 2017). I Ford och 

Heyman’s (2014) studie återfanns en statistiskt signifikant förbättring. Patienter som 

alltid fick bedsiderapportering upplevde en ökad delaktighet i vården (a.a.). I en studie 

där bedsiderapportering ännu inte blivit implementerat skulle patienterna gradera 

olika påståenden om vad som var viktigt och mindre viktigt för dem. Patienterna 

graderade högst att sjuksköterskorna skulle bjuda in patienten till att medverka i sin 

vård. Patienterna värderade även högt att få möjlighet att delge sina tankar och att ta 

del av det som diskuterades under rapporteringen (Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano 

& Chaboyer, 2016). Ett önskemål om att få vara delaktig i större grad fanns hos både 

de patienter som upplevt bedsiderapportering och de som inte upplevt det (Lupieri et 

al., 2015; Olasoji et al., 2017).   

Sjuksköterskorna kunde ibland utesluta patienten under rapporteringen vilket gjorde 

att patienterna kände sig dåligt informerade och deras frågor blev obesvarade (Lupieri 

et al., 2015). Beroende på var i rummet personalen var placerade under rapporten, 

minskade patientens möjlighet att vara delaktig (Bruton et al., 2016).  
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Ett fynd som redovisades i Köberich (2014) studie, var att patienterna upplevde 

likvärdig delaktighet både före och efter bedsiderapportering blev infört. Patienterna 

upplevde att de sällan fick ta egna beslut angående sin vård och uttryckte att 

vårdpersonalen var de som i slutändan bestämde. Några patienter uppgav däremot att 

de fick vara delaktiga i beslutsfattandet. Ingen statistisk signifikant skillnad fanns 

mellan dessa faktorer före och efter införandet av bedsiderapportering (a.a.).  

 

De flesta patienterna var positivt inställda till bedsiderapportering (Jeffs et al., 2014, 

Lu et al., 2014; Morgado & Nunes, 2016). I en studie där bedsiderapportering ännu 

inte implementerats ansåg patienterna att de genom bedsiderapportering skulle få 

möjlighet att ställa frågor (Olasoji et al., 2017). Samma fynd påvisades även i Bradley 

och Mott (2013) och Morgado och Nunes (2016) studie, där delaktigheten genom 

bedsiderapportering resulterade i att patienterna fick chans att ställa frågor. 

Patienterna kunde även besvara eventuella frågor som sjuksköterskan hade (Bradley 

& Mott, 2013). När patienterna var delaktiga upplevde de att sjuksköterskan hade 

patienternas åsikter i åtanke (Bradley & Mott, 2013) och de upplevde även en mer 

personlig relation till sjuksköterskan (Lu et al., 2014).  

5.1.4 Tid och tidpunkt 

Patienter i Morgado och Nunes (2016) studie uttryckte en önskan om att det skulle 

finnas mer tid till rapporteringarna. Detta styrks i studien av McMurray et al. (2011) 

där patienterna uppmärksammat att sjuksköterskorna hade ont om tid under 

rapporteringarna. En följd av tidsbristen var att en patients önskemål om att få 

diskutera mer om sin sjukdom inte tillgodosågs (a.a.). I en annan studie uttryckte 

patienterna glädje över att få spendera tid med sjuksköterskan (Bradley & Mott, 

2013).  

 

Några patienter ville inte ha bedsiderapportering kontinuerligt. Dessa patienter 

behövde vård under en längre tid och oftast förekom det ingen större förändring 

angående deras tillstånd från dag till dag. Patienterna ansåg därför att den information 

som gavs var likadan som föregående dags rapport (Jeffs et al., 2014). En annan 

faktor till varför vissa patienter inte föredrog bedsiderapportering var för att 

rapporteringen ägde rum för tidigt på dagen (Jeffs et al., 2014; Morgado & Nunes, 
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2016). Patienterna tyckte att det var bättre att de återhämtade sig efter en operation, 

istället för att bli väckta för bedsiderapportering (Jeffs et al., 2014). Om en patient 

nyligen blivit inlagd eller vid en drastisk förändring av hälsotillståndet, ansåg 

patienterna att de inte ville delta under bedsiderapportering. Patienterna som inte 

upplevt bedsiderapportering ville dock avgöra detta själv (Olasoji et al., 2017).  

5.2 Information 

5.2.1 Förstå informationen som ges 

I några studier framkom det att patienterna upplevde svårigheter med att förstå den 

information som gavs (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2015; Morgado & Nunes, 

2016). Det påvisades en statistisk signifikant förbättring gällande att förstå 

informationen som gavs för de patienter som alltid fick bedsiderapportering (Ford & 

Heyman 2017; Ford & Heyman, 2014). I en annan studie framkom det att patienterna 

ansåg att sjuksköterskorna använde sig av ett språk som underlättade förståelsen 

(McMurray et al., 2011). Yngre patienter hade lättare att förstå sjuksköterskans val av 

ord än vad äldre patienter hade (Lupieri et al., 2015). Information om patientens 

sjukdom och vård som gavs var likadan oavsett om det var en sjuksköterska eller 

läkare som förmedlade den (Köberich, 2014).  

5.2.2 Patientens kunskap om sin vård och behandling  

Gemensamt för många patienter var att bedsiderapportering gjorde att patienterna fick 

ta del av ny information angående sin nuvarande vård (Jeffs et al., 2014; Lu et al., 

2014; McMurray et al., 2011; Morgado & Nunes, 2016). Detta bekräftas i en studie 

där bedsiderapportering inte utförts, där patienterna ansåg att de ville vara involverade 

och veta hur deras vårdplan såg ut (Olasoji et al., 2017). I två av studierna framkom 

det även att patienterna var tillfredsställda med att få information angående deras 

framtida vård (Bradley & Mott, 2013; Morgado & Nunes, 2016). Informationen 

förbättrade patienternas förståelse för sin vård (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; 

Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Bedsiderapportering kunde även bidra till en ökad 

förståelse för patienten över vad som förväntades av dem under vårdtiden (McMurray 

et al., 2011). Det kunde också anses vara negativt att vara för insatt i sin vård vilket 

kunde leda till att patienterna blev mer oroliga och upplevde mer ångest (Lupieri et 

al., 2015).  
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Några patienter i Morgado och Nunes (2016) studie påpekade att de sällan fick 

information om den kommande vården. Detta ansågs både vara en positiv och negativ 

faktor i Ford och Heyman’s (2017) studie. För de patienter som alltid fick 

bedsiderapportering, påvisades en statistisk signifikant förbättring gällande patientens 

upplevelse av att sjuksköterskorna planerade för att tillgodose deras framtida behov 

(a.a.).  

 

Patienternas upplevelser av och attityder till att få ta del av information gällande deras 

vård, var att det var något de ansåg sig ha rätt att få (Lu et al., 2014; Lupieri et al., 

2015; Olasoji et al., 2017) och det var även viktigt för dem (Lu et al., 2014; Olasoji et 

al., 2017). Detta för att patienterna ansåg att de var huvudämnet som skulle diskuteras 

(Olasoji et al., 2017). Det var dock inte en självklarhet att denna information alltid 

förmedlades till patienterna (Lu et al., 2014). I studien utförd av Whitty et al. (2016) 

var patienternas attityder till att få information angående deras nuvarande och 

framtida vård inte av lika stor betydelse.  

 

Sjuksköterskan var lyhörd och förstående till patienternas synpunkter och behov. 

Patienterna fick genom detta en känsla av trygghet vilket resulterade i att de kände sig 

bekväma med att ställa frågor (Jeffs et al., 2014). Patienter i Ford och Heyman’s 

(2014) studie, som alltid fick bedsiderapportering, upplevde att det fanns en 

uppmuntran till att delge sina eventuella frågor, åsikter och oro. När deras frågor blev 

besvarade, upplevde några patienter en lättnad över funderingar de haft angående sin 

vård (Jeffs et al., 2014) och deras rädsla och ångest kunde dämpas (Ford & Heyman, 

2014).  

5.2.3 Att säkerställa korrekt information 

Under bedsiderapportering fick patienterna tillfälle att ta del av den information som 

delgavs och kunde på så sätt försäkra sig om att informationen var korrekt (Jeffs et al., 

2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; Lupieri, et al., 2015; McMurray et al., 2011) 

och relevant (Jeffs et al., 2014; Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2015). Delgav 

sjuksköterskorna relevant information om patienten, fick patienterna en ökad tillit till 

sin vård (Jeffs et al., 2014). Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade fått en god 

överblick av deras situation (Jeffs et al., 2014; Morgado & Nunes, 2016) vilket 

resulterade i en känsla av lättnad (Lupieri et al., 2015). Om bedsiderapportering skulle 
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blivit infört, fanns ett önskemål hos patienterna, om att få ta del av sjuksköterskans 

bedömning av deras risker och behov. Risken för att bland annat missuppfattningar 

skulle uppstå, ansågs kunna reduceras. Patienterna ansåg även att involveringen 

genom bedsiderapportering skulle minska deras oro och osäkerhet kring deras vård 

(Olasoji et al., 2017).  

 

Patienterna kunde bistå med ytterligare information som eventuellt inte framkommit 

eller som blivit felaktigt framförd (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). Patienter 

oerfarna av bedsiderapportering, ansåg att de kunde rätta information som de 

eventuellt inte skulle hålla med om (Olasoji et al., 2017). Sjuksköterskan kunde då 

åtgärda de eventuella fel och misstag som uppstått (Jeffs et al, 2014). De främsta fel 

som förekom under rapportering innefattade bristande information om medicinering, 

vård som inte givits (Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2011) samt om patienten fått 

besök av läkaren eller inte (McMurray et al., 2011).  

 

En statistiskt signifikant förbättring påvisades för de patienter som alltid fick 

bedsiderapportering. Patienterna uttryckte en känsla av trygghet att deras läkemedel 

administrerades på ett korrekt sätt. Hur informationen vidareförmedlades mellan 

sjuksköterskorna, var patienterna nöjda med (Ford & Heyman, 2017; Ford & 

Heyman, 2014). Patienterna som alltid fick bedsiderapportering upplevde att 

sjuksköterskorna ofta återgav korrekt information. Patienterna som mestadels fick 

bedsiderapportering upplevde däremot att informationen sjuksköterskorna gav, sällan 

var korrekt (Ford & Heyman, 2017).  

5.3 Sekretess 

5.3.1 Sekretessen och integriteten var ett problem i vissa fall 

I ett flertal studier framkom det att merparten av patienterna inte upplevde något 

problem med att information gavs vid bedsiderapportering (Jeffs et al., 2014; 

Köberich, 2014; Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2015). Informationen kunde bland 

annat bestå av deras sjukdom och vård (Köberich, 2014; Lupieri et al., 2015). 

Majoriteten av patienterna ansåg att deras integritet och sekretess respekteras när detta 

diskuterades (Lu et al., 2014). I en studie som ännu inte implementerat 

bedsiderapportering, graderade patienterna sekretessen som minst viktig. De föredrog 

dock att känslig informationen skulle ges vid deras sängkant, hellre än utan deras 
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närvaro (Whitty et al., 2016). Ett fåtal patienter i Sand-Jecklin och Sherman’s (2014) 

studie beskrev att det var bekymrade om hur deras integritet skulle bevaras vid 

bedsiderapportering. 

 

För att bevara integriteten och sekretessen, påpekade patienter på en 

akutvårdsmottagning att de ville att rapporteringen skulle ske i båsen vid sängkanten 

(Kerr et al., 2013). Detta stöds av studien av Olasoji et al. (2017), där patienterna 

ansåg att de ville ha bedsiderapportering enskilt om det skulle blivit infört. Oro fanns 

hos patienterna angående hur sjuksköterskor och läkare hanterade information utanför 

båsen och utan patientens närvaro. Om informationen diskuteras utanför båsen, fanns 

en risk att andra personer lätt kunde höra (Kerr et al., 2013).  

 

När patienterna vistades på sjukhus ansåg de att det var betydelsefullt att deras 

integritet bevarades. Bedsiderapportering påstods inte kunna tillgodose deras 

sekretess och integritet fullt ut, dock bevarades integriteten bättre när patienterna inte 

var placerade i sängarna bredvid varandra. Detta var dock inte ett stort problem 

eftersom patienterna uppfattade att andra patienter hade annat att fokusera på, än att 

lägga sin uppmärksamhet på de andra patienternas rapportering. Att få information 

om sitt tillstånd värderades högre än att andra patienter eventuellt tog del av det som 

diskuterades (Lupieri et al., 2015). En patient beskrev att det kunde uppstå problem 

med flerbäddssalar. Ett problem ansågs vara att patienterna ofrivilligt kunde ta del av 

varandras information. Ytterligare ett problem som patienten beskrev, var att känslan 

av otrygghet kunde uppstå när en sal delades med en individ som var psykiskt instabil 

(Lu et al., 2014). Detta bekräftas av McMurray et al. (2011), där några patienter 

uttryckte en oro kring hur känslig information diskuterades, om personer av olika kön 

vistades i samma sal.  

 

Information som patienterna inte tyckte var lämplig att ta upp vid bedsiderapportering 

kunde vara information som ansågs vara av känslig karaktär (Lu et al., 2014; 

McMurray et al., 2011). Känslig information kunde handla om en individs sexuella 

läggning, sexuellt överförbara sjukdomar, religion och psykiska sjukdomar. Om sådan 

information inte hanterades varsamt kunde det leda till diskriminering (Lu et al., 

2014). Andra exempel på känslig information var enligt Kerr et al. (2013) alkohol- 

och drogvanor. I Olasoji et al. (2017) studie ansåg patienterna som inte upplevt 
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bedsiderapportering, att de ville att viss information skulle diskuteras utan deras 

närvaro, eftersom att informationen kunde påverka dem negativt. Patienterna beskrev 

att sjuksköterskorna skulle hantera informationen om patienten utifrån ett 

professionellt sätt (Kerr et al., 2013). 

 

Sjuksköterskorna kunde förbättra sin förmåga att prata med mer försiktighet om 

information som kunde anses vara känslig (Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013). Ett 

sätt att förbättra detta på var genom att prata med lägre ljudnivå vid sängkanten (Kerr 

et al., 2013; Lupieri et al., 2015) vilket främjade patienternas integritet (Lupieri et al., 

2015). Ett fåtal patienter beskrev oro kring sjuksköterskans höga ljudnivå när deras 

identitet och hälsotillstånd presenterades (Jeffs et al., 2014). Några patienter ansåg det 

bättre om all personal inte deltog vid bedsiderapportering. De ville helst att endast 

sjuksköterskan som arbetat och sjuksköterskan som skulle påbörja sitt arbetspass 

skulle delta (Whitty et al., 2016). Detta styrks av Morgado och Nunes (2016) som 

påvisade att några patienter inte kände sig lika bekväma när flera sjuksköterskor 

närvarade under bedsiderapportering. Bedsiderapportering kunde även upplevas vara 

påträngande (Bruton et al., 2016; Wildner & Ferry, 2012). Majoriteten av patienterna 

i Köberich (2014) och Wildner och Ferry’s (2012) studier beskrev dock att 

bedsiderapportering inte var ett besvärande moment.  

 

5.3.3 Anhörigas närvaro under bedsiderapportering 

Patienternas upplevelser av och attityder till om anhöriga skulle vara närvarande vid 

bedsiderapportering varierade (Kerr et al., 2013; Morgado & Nunes, 2016; Olasoji et 

al., 2017). Några patienter ville att deras anhöriga skulle närvara under rapporten 

eftersom de kunde uppfatta det som blev sagt bättre samt ställa frågor. Det förekom 

även ett fåtal patienter som föredrog att anhöriga inte var närvarande under 

bedsiderapportering (Kerr et al., 2013). I en studie där bedsiderapportering inte 

implementerats, beskrev patienterna både eventuella för- och nackdelar med 

anhörigas närvaro under bedsiderapportering. Anhöriga kände patienten väl och 

kunde föra patientens talan om patienten själv inte hade förmågan. Anhöriga kunde 

ibland finnas som stöd för patienten men det förekom även att patienterna ansåg att 

anhöriga kunde förvärra situationen. Samtliga patienter var överens om att de själva 

ville avgöra om anhöriga skulle närvara eller inte under bedsiderapportering (Olasoji 
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et al., 2017). Detta påvisades även av Whitty et al. (2016), där patienternas attityder 

till anhörigas närvaro under bedsiderapportering var en viktig aspekt.  

6. Diskussion 

6.1 Sammanfattning av huvudresultat 

Syftet med denna studie var att undersöka patientens upplevelser av och attityder till 

bedsiderapportering mellan sjuksköterskor, vid ett skiftbyte inom eller i anslutning till 

slutenvård. Majoriteten av patienterna i artiklarna tyckte att bedsiderapportering var 

en rapporteringsmetod som gjorde att delaktigheten i vården ökade, vilket många 

patienter värdesatte. Patienterna fick veta vem sjuksköterskan som skulle ta hand om 

dem var. Detta bidrog till att de kunde avgöra om sjuksköterskorna hade tillräcklig 

vetskap om deras tillstånd och vård. De flesta patienter intog en mer passiv roll under 

bedsiderapportering vilket kunde bero på bristande uppmuntran att delta från 

sjuksköterskorna. Bedsiderapportering möjliggjorde att patienterna blev bättre insatta 

i sin vård och de kunde kontrollera att informationen som gavs var korrekt och 

väsentlig. Många patienter ansåg inte att bedsiderapportering riskerade 

upprätthållandet av sekretessen när information diskuterades vid sängkanten, förutsatt 

att sjuksköterskorna pratade med en dämpad röst. Information som bland annat 

droger- och alkoholvanor, ansågs vara känsligt för patienterna och sådan information 

ville patienterna inte diskutera under bedsiderapportering. Attityder till om anhöriga 

skulle närvara vid bedsiderapportering varierade för patienterna.  

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Delaktighet 

I resultatet framkom det att bedsiderapportering ökade patienternas möjlighet att få 

vara delaktiga i sin vård (Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2014; Morgado & Nunes, 

2016; Sand-Jecklin & Sherman, 2014; Wildner & Ferry, 2012). Detta fynd har även 

påvisats i tidigare forskning där sjuksköterskorna upplevde att patienterna var mer 

delaktiga genom bedsiderapportering (Johnsson et al., 2015; Kerr et al., 2014). Det 

framkom även att patienterna inte alltid fick möjlighet att vara delaktiga (Lupieri et 

al., 2015) och en vilja av att få delta mer fanns (Lupieri et al., 2015; Olasoji et al., 

2017). Några patienter ville inte delta i bedsiderapportering då de hellre ville sova 

eftersom rapporteringen skedde tidigt på morgonen (Jeffs et al., 2014; Morgado & 
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Nunes, 2016). Delaktighet är en viktig del i den personcentrerade vården. 

Sjuksköterskan och patienten ska samarbeta för att öka patientens möjlighet till att 

kunna uppnå en god och tillfredsställande tillvaro, oavsett hur patientens situation ser 

ut (McCance & McCormack, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Enligt 

svensk lagstiftning ska hälso- och sjukvårdspersonal främja patientens delaktighet, 

vilket bland annat innebär att patienten ska ges möjlighet att få påverka de beslut som 

ska tas (Patientlag, SFS 2014:821). Patienten ska få delge sina åsikter, behov och 

önskemål angående sin vård (Patientlag, SFS 2014:821; Schandl, Falk & Frank, 

2017). Författarna till denna litteraturöversikt uppfattar skillnader i graden 

delaktighet. Detta skulle kunna bero på olika uppfattningar om vad delaktighet är 

samt okunskap kring ämnet. Eftersom de förekommer olika åsikter angående graden 

av delaktighet hos patienterna, behöver ett personcentrerad förhållningsätt tillämpas. 

Detta för att se till patientens självbestämmande om att vara delaktig eller inte samt i 

vilken utsträckning patienten önskar vara det.  

6.2.2 Information 

Det framkom att patienter kunde uppleva det som diskuterades som svårt att förstå 

(Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2015; Morgado & Nunes, 2016), men också att 

patienter som inte upplevde den svårigheten (Ford & Heyman, 2017; Ford & 

Heyman, 2014; McMurray et al., 2011). Hälso- och sjukvårdspersonalen ska enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) och Socialstyrelsen (2017) ge information på ett sätt 

som gör att patienten förstår. Personalen har som uppgift att säkerställa att patienten 

har förstått informationen som givits (a.a.). Författarna till litteraturöversikten anser 

att det språk sjuksköterskan använder sig av har stor betydelse för om patienten ska 

förstå sin situation bättre vilket kan öka delaktigheten. Om patienten inte har förstått 

informationen korrekt kan det vara en bidragande faktor till att misstag kan uppstå i 

vården. Bristande tid kan vara en orsak till att sjuksköterskorna inte kontrollerar att 

patienten förstått informationen.   

 

6.2.3 Sekretess 

Många patienter upplevde att sekretessen bevarades vid bedsiderapportering (Jeffs et 

al., 2014; Köberich, 2014; Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2015). När flera patienter 

delade sal med varandra, kunde patienter oavsiktligt ta del av information angående 

andra patienters vård, vilket ansågs vara mindre bra (Lu et al., 2014). I tidigare 
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forskning har det framkommit att sjuksköterskorna tyckte att bevarandet av 

sekretessen sågs som en svårighet vid bedsiderapportering (Kerr et al., 2014; Tobiano 

et al., 2017). Enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL, SFS 2009:400) har 

vårdpersonalen en skyldighet att bevara en persons sekretess. Ingen information får 

under några omständigheter nå andra personer som patienten inte vill ska ta del av 

detta (a.a.). I studien utförd av Persson, Anderberg och Kristensson Ekwall (2014) 

påvisades att patienterna upplevde att enkelrum bevarade deras integritet. Detta 

eftersom endast den berörda patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen var 

närvarande under samtalet. Författarna till litteraturöversikten anser att 

sjuksköterskorna ser sekretessen som ett större hinder än vad patienterna gör, vilket 

skulle kunna bero på att sjuksköterskorna har lagen om sekretess att arbeta utifrån. 

Sekretessen var ett problem i flerbäddssalar, vilket författarna till studien håller med 

om. Trots att sjuksköterskorna ska arbeta utifrån att bevara sekretessen, försvårar 

organisationen detta genom flerbäddsalar. 

6.3 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderats samt 

artiklar med mixad metod, vilket kan anses vara en styrka i arbetet. Olsson och 

Sörensen (2011) hävdar att inkludering av studier med olika metoder ger en mer 

fullständig överblick över det studerade området. Även flera olika nyanser av 

problemet kan lyftas fram (a.a.). När en kombination av de olika metoderna används, 

uppnås en starkare studie och resultat (Forsberg & Wengström, 2015).  

6.3.1 Inklusionskriterier 

Författarna utformade inklusionskriterier som möjliggjorde att de inkluderade 

artiklarna svarade väl mot studiens syfte. Artiklar kunde köpas om det behövdes och 

fyra artiklar krävde betalning för att bli tillgängliga i fulltext. Hade dessa artiklar ej 

köpts hade resultatet kunnat påverkas. Forsberg och Wengström (2015) beskriver 

vikten av att i möjligaste mån inkludera samtliga studier som anses svara väl mot 

syftet. Eftersom fyra artiklar köptes, ökade detta chansen för att relevant information 

till syftet inte uteslöts, vilket kan ses som en styrka för arbetet.  

 

Författarna till studien valde att inte begränsa artiklarna utifrån vilka patienter som 

deltog, annat än åldern. Både manliga och kvinnliga patienter har medverkat i de olika 

artiklarna. Patienterna har haft olika sjukdomar och har befunnit sig på olika 
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avdelningar samt en mottagning, i anslutning till slutenvården. Inkludering av olika 

patienter och personer anses bidra till att beröra en större andel människor. Detta 

eftersom att patienterna i studieresultatet inte enbart har representerat en viss typ av 

individ och sjukdom.  

6.3.2 Kvalitetsbedömning av artiklar  

Den totala poängsumman från granskningsprotokollen gjordes om till procentsats för 

att bestämma artiklarnas kvalitet. Med hjälp av procenträkning uppnås en mer 

jämförbar bedömning men risken att övervärdera enstaka frågor kvarstår (Willman et 

al., 2011) och är upphov till en eventuell svaghet med arbetet. Endast artiklar med 

medelhög och hög kvalitet har inkluderats i studien. Kvalitetsgranskning av samtliga 

artiklar har utförts individuellt av författarna, svaren diskuterades sedan för att få en 

slutgiltig bedömning av kvaliteten. Genom detta har författarna bedömt artiklarna 

utifrån sin individuella uppfattning och inte påverkats av varandra. Trovärdigheten för 

artiklarnas kvalitet anses öka genom detta. 

6.3.3 Sökord och datainsamling 

En svaghet i studien ansågs av författarna vara att det inte fanns någon specifik term 

för ordet bedsiderapportering. En konsekvens av detta skulle kunna vara att relevanta 

artiklar inte har funnits i sökningarna för att olika synonymer för bedsiderapportering 

kan ha använts. Eftersom inget specifikt ord fanns, användes fyra olika termer för 

bedsiderapportering. Dessa fyra användes för att söka av området grundligt och för att 

inte missa relevanta artiklar, vilket kan anses vara en styrka. Varje enskilt ord för 

bedsiderapportering har kontinuerligt används under sökningen och har kombinerats 

med andra sökord, vilket har resulterat i att sökningarna utförts grundligt. 

Sökningarna resulterade i många dubbletter vilket kan tyda på att sökningar var för 

lika varandra men det kan också förklaras av att området var väl genomsökt.  

Författarna till studien valde att utföra sökningar främst i Cinahl och PubMed. 

Sökningar genomfördes även i Web of Science, vilket kan anses vara en styrka 

eftersom ämnet blivit väl undersökt. Enligt Willman et al. (2011) är det av stor 

betydelse att inhämta artiklar från olika databaser för att inte få ett missvisande urval.  

6.3.4 Tillvägagångssätt och analys 

Läsning och granskning av artiklarna har skett individuellt till en början och 

författarna till studien anser att detta var en bra metod. Detta bidrog till att författarna 
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kunde bilda sig en egen uppfattning utan att påverka varandras åsikt om artiklarna. 

Innan sammanställningen av föreliggande studies resultat utförde författarna 

färgkodning. Olika färger representerade olika kategorier för att få en överblick av 

innehållet i sammanfattningarna. Tillvägagångssättet i analysen anses av författarna 

vara en styrka eftersom Forsberg och Wengström (2015) beskriver att kodning 

underlättar för att se olika teman som artiklarna tar upp. Genom kodningen framkom 

olika teman som kom att bli huvudkategorier i studieresultatet.  

6.4 Etikdiskussion 

I artikeln av Olasoji et al. (2017) bestod undersökningsgruppen av patienter med 

någon form av psykisk ohälsa, vilket anses kunna ha påverkat studiens resultat och 

trovärdighet. Enligt Skärsäter (2014) kan en person med psykisk ohälsa drabbas av 

kognitiva problem. Problem som kan uppstå är nedsatt förmåga att förstå och tänka 

samt minnessvårigheter (a.a.). Artikeln inkluderades trots detta eftersom den svarade 

väl mot syftet, ett etiskt resonemang fanns beskrivet och den var godkänd av etisk 

kommitté. 

 

Författarna till denna litteraturöversikt har i framförandet av resultatet beskrivit alla 

upplevelser av och attityder till bedsiderapportering efter bästa förmåga. Ingen 

information har uteslutits och detta har gjort att resultatet inte har vinklats till 

eventuell för- eller nackdel. Författarna till litteraturöversikten anser detta som en 

styrka eftersom att all relevant information har framkommit och har strävats efter att 

vara objektivt. Detta stryks av Forsberg och Wengström (2015) som beskriver att 

detta är ett av kriterierna som författarna ska utgå från för att ha ett etiskt 

förhållningssätt. För att en artikel skulle inkluderas i litteraturöversikten krävdes det 

att ett etiskt resonemang skulle föras eller att den skulle blivit godkänd av etisk 

kommitté. Samtliga artiklar uppnådde något av dessa kriterier. Detta anses vara en 

styrka eftersom det kan säkerställa att studierna i artiklarna utförts på ett korrekt sätt 

som värnar om deltagarna. Sandman och Kjellström (2013) beskriver vikten av ett 

respektfullt förhållningssätt gentemot både deltagare i studien och personer som 

tackat nej till att medverka.  
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7. Klinisk betydelse för samhället 

Enligt GPCC Centrum för personcentrerad vård (2017) har flera landsting i Sverige 

börjat arbeta utifrån en mer personcentrerad vård. Denna studies resultat visade att 

bedsiderapportering ökade patienters delaktighet i vården. Hälso- och 

sjukvårdspersonalen fick en inblick i vad patienterna ansåg var viktigt och en mer 

personcentrerad vård främjades genom bedsiderapportering. En personcentrerad vård, 

som kan uppnås genom bedsiderapportering, kan effektivisera vården, minska 

vårdtiden och vårdkostnaderna. Detta eftersom patientens behov och önskemål ligger 

till grund för utformandet av vården. Bedsiderapportering bidrog till att patienterna 

kunde uppmärksamma misstag som exempelvis fel angående läkemedel. Detta kan 

bidra till att öka patientsäkerheten och patientnöjdheten.  

8. Konklusion  

I studieresultatet framkom det både positiva och negativa upplevelser av och attityder 

till bedsiderapportering. Rapporteringsmetoden ansågs i det stora hela vara en bra 

metod som främjade patientens delaktighet. Det fanns dock patienter som önskade 

delaktighet i större utsträckning. Bedsiderapportering säkerställde att rätt information 

vidarebefordrades mellan sjuksköterskorna. Patienterna ansåg ibland att 

informationen var svår att förstå, vilket tyder på att det finns förbättringspotential 

kring hur informationen framförs. Flerbäddssalar kunde riskera bevarandet av 

sekretessen vilket patienterna upplevde som mindre bra. Patienterna föredrog att 

känslig information diskuterades med försiktighet vid bedsiderapportering.      

9. Förslag till vidare forskning 

Bedsiderapportering är ännu ett relativt outforskat område inom svensk hälso- och 

sjukvård. Sjukvården kan se olika ut i olika delar av världen och inför implementering 

av bedsiderapportering i Sverige bör rapporteringsmetoden anpassas efter den svenska 

sjukvården. Förslagsvis behövs mer forskning inom svensk hälso- och sjukvård för att 

utvärdera hur vårdtiden och patientsäkerheten påverkas av användandet av 

bedsiderapportering. Ett annat område som också behöver utforskas ytterligare är hur 

patientens sekretess och integritet kan bevaras vid bedsiderapportering.  
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 1 

Bilaga 1 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 

Kvalitativa studier 

 

Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING  

Kvantitativa studier 

 

Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

    

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008).
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Bilaga 3 
 Tabell 1.  Sökschema 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter lästa 

abstrakt 

Antal utvalda artiklar till 

resultat efter genomläsning 

av artiklar, n=15 

CINAHL Bedside handover AND 

Patient attitudes 

2010-2018, Peer Reviewed, 

English language 

58 

25 

0 

7 

0 

5 

0 

4  

CINAHL Bedside report AND 

Patient attitudes 

2010-2018, Peer Reviewed, 

English language 

395 

53 

- 

11 

0 

3 

0 

3 

CINAHL Bedside report AND Patients 

AND Experiences 

2010-2018, English language, 

Peer Reviewed  

395 

326 

55 

- 

- 

9 

0 

0 

4 

0 

0 

2 

PubMed Bedside handover AND 

Patients AND Experiences 

2010-2018, English language, 

Abstract 

57 

39 

12 

0 

0 

5  

0 

0 

3 

0 

0 

2 

PubMed Bedside handover AND Patient 

attitudes 

2010-2018, English language, 

Abstract 

57 

14 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

PubMed Bedside report AND Patient 

attitudes 

2010-2018, English language, 

Abstract 

873 

48 

- 

2 

0 

1 

0 

1 

CINAHL Bedside report AND Patients 

AND  

Nurs* 

2010-2018, English 

language,Peer Reviewed 

395 

326 

191 

- 

- 

18 

0 

0 

5 

0 

0 

1 
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Bilaga 4 
Tabell 2. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Bradly, S., & 

Mott, S. 

 

2013 

 

Australien  

Adopting a 

patient-centred 

approach: an 

investigation 

into the 

introduction of 

bedside 

handover to 

three rural 

hospitals 

To study empirically the process and outcomes of 

the implementation of nurse-to-nurse bedside 

handover in three rural South Australian hospitals. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 

Intervjuer, 

observationer, 

enkäter och 

journalföring  

n=9 patienter (5 

kvinnor och 4 män) 

Patienterna och 

personalen föredrog 

bedsiderapportering 

framför rapportering 

utan patientens 

närvaro.  

Hög, 80 % 

Bruton, J., 

Norton, C., 

Smyth, N., 

Ward, H., & 

Day, S. 

 

2016 

 

England 

Nurse handover: 

patient and staff 

experiences 

To understand the purpose, impact and experience 

of nurse-to-nurse handover from both patient and 

staff perspectives and the perceived differences 

between nurse handover and medical ward rounds 

Kvalitativ  

  

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

observationer  

n=8 patienter Patienter upplevde 

problem i 

kommunikationen 

inom vårdteamen. 

Patienters syn på 

bedsiderapportering 

ansågs vara en 

diskussion i samråd 

med patienten.  

Hög, 80%  

Ford, Y., & 

Heyman, A. 

 

2017 

 

USA 

Patients’ 

Perceptions of 

Bedside 

Handoff: 

Further 

Evidence to 

Support a 

Culture of 

Always 

To (a) Validate earlier findings of significant 

positive correlations between frequency of bedside 

handoff and patients’ satisfaction, understanding in 

their care, participation in care, and feelings of 

safety; (b) evaluate the effectiveness of strategies to 

promote sustainability of the implementation of 

bedside handoff; and (c) assess the effect of bedside 

handoffs on patients’ reported trust in their nurses. 

Kvantitativ 

 

Enkäter 

n= 103 patienter (49 

% kvinnor och 51 % 

män. Medelålder 

61,5 år)  

Studien bekräftar 

tidigare studier som 

påstår att patienter 

som alltid får 

bedsiderapportering 

upplever bättre 

nöjdhet, trygghet och 

delaktighet med 

vården. 

Medelhög, 

79 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Ford, Y., 

Heyman, A., 

 & 

Chapman, Y. 

-L. 

 

2014 

 

USA 

Patients’ 

Perceptions of 

Bedside 

Handoff: The 

Need for a 

Culture of 

Always. 

To identify patients’ perceptions of bedside 

handoffs by directly asking patients about their 

experiences.  

Kvantitativ  

 

Enkäter 

n= 103 

(51% av deltagarna 

var mellan 60 och 79 

år) 

63.1% av deltagarna 

beskrev att de alltid 

fick 

bedsiderapportering 

under deras vistelse. 

Desto mer 

patienterna varit i 

kontakt med 

bedsiderapportering, 

desto positivare var 

responsen till det. 

Medelhög,  

79 % 

Jeffs, L., 

Beswick, S., 

Acott, A., 

Simpson, E., 

Cardaso, R., 

Campbell, H., 

& Irwin, T. 

 

2014 

 

Canada 

Patients’ Views 

on Bedside 

Nursing 

Handover: 

Creating a Space 

to Connect 

To explore patients’ experiences and perceptions 

associated with implementation of bedside nursing 

handover.  

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=45 patienter (66 % 

kvinnor och 34 % 

män) 

Tre huvudkategorier 

påvisades. Att skapa 

en mer personlig 

relation, kontinuerlig 

information samt det 

personliga behovet 

av 

bedsiderapportering  

Hög, 88 % 

Kerr, D., 

McKay, K., 

Klim, S., 

Kelly, A-M., 

& McCann, T. 

 

2013 

 

Australien 

Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside  

To explore the perspectives of patients about 

bedside handover by nurses in the ED. 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=30 patienter (18 

kvinnor och 12 män) 

Två huvudkategorier 

identifierades och 

dessa var: Patienter 

upplevde att 

delaktighet vid 

bedsiderapportering 

främjade individuell 

vård och 

upprätthållandet av 

sekretess och 

konfidentialitet under 

bedsiderapportering.   

Hög, 100 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Köberich, S. 

 

2014 

 

Tyskland 

Nursing Bedside 

Handover does 

not influence 

Cardiovascular 

Surgery 

Patients’ 

Participation in 

Nursing Care 

Decision-

Making Process: 

Results Three 

Months after 

Implementation  

To evaluate the effect of nursing bedside handover 

on patients’ perception of shareddecision making in 

nursing care and the side effects of nursing bedside 

handover 

Kvantitativ 

 

Enkäter 

n=154 patienter 

(Majoriteten män, 

medelålder 62 år) 

Patienterna upplevde 

ingen större skillnad 

av delaktighet före 

och efter införandet 

av 

bedsiderapportering.  

Hög, 90 % 

Lu, S., Kerr, 

D., & 

McKinlay, L. 

 

2014 

 

Australien 

Bedside nursing 

handover: 

Patients’ 

opinions  

To explore patients’ perceptions of bedside 

handover 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=30 (22 kvinnor 

och 8 män) 

Majoriteten av svaren 

var positiva. Bland 

annat upplevdes en 

mer personlig vård 

samt att patienterna 

delgavs viktig 

information om deras 

tillstånd.    

Hög, 92 % 

Lupieri, G., 

Creatti, C., & 

Palese, A. 

 

2015 

 

Italien 

Cardio-thoracic 

surgical 

patients’ 

experience on 

bedside nursing 

handovers: 

Findings from a 

qualitative study  

To describe the experiences of postoperative 

cardiothoracic surgical patients experiencing 

nursing bedside handover 

Kvalitativ 

 

Intervjuer 

n=14 (4 kvinnor och 

10 män. Mellan 49-

86 år) 

Mestadels var 

upplevelserna 

positiva. Patienterna 

önskade att få vara 

mer involverade i 

vården då 

sjuksköterskorna 

hade en tendens att 

enbart prata med 

varandra. 

Hög, 96 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

McMurray, 

A., Chaboyer, 

W., Wallis, 

M., Johnson, 

J., & Gehrke, 

T. 

 

2011 

 

Australien 

Patients’ 

perspectives of 

bedside nursing 

handover 

To interpret patients’ perceptions of shift-to-shift 

bedside handover in nursing 

Kvalitativ 

 

Beskrivande 

intervjuer 

n=10 patienter (6 

kvinnor och 4 män. 

Medelålder 68 år) 

Fyra olika kategorier 

identifierades som 

följande: Patienten 

uppskattade att bli 

sedd som en partner i 

deras vård, 

patienterna såg 

bedsiderapportering 

som en möjlighet att 

rätta fel information, 

vissa föredrog en 

passiv roll istället för 

att vara fullt 

engagerade, de flesta 

patienter uppskattade 

interaktion med 

sjuksköterskan.  

Patienternas 

upplevelser var 

mestadels positiva. 

Även negativa 

aspekter framkom.   

Hög, 

96 % 

Morgado, T., 

& Nunes, L. - 

M. 

 

2016 

 

Portugal 

Opinions about 

bedside nursing 

handover in 

surgical units: 

translation, 

adaptation and 

validation of 

questionnaires 

To translate, adapt and validate 2 data collection 

questionnaires about bedside nursing handover in 

surgical units into Portuguese, and identify the 

patients and nurses’ opinions about bedside nursing 

handover 

Kvantitativ 

 

Enkäter 

n=96 patienter (59 

kvinnor och 37 män. 

Medelålder 57,7 år) 

Bedsiderapportering 

gav 83,3 % av 

patienterna mer 

information angående 

deras behandling.  

60,4 % av patienterna 

upplevde att de aldrig 

deltog. 

Hög, 90 % 
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Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Olasoji, M., 

Plummer, V., 

Reed, F., 

Jacob, S., 

Shaw, L., 

Shanti, M., & 

Cross, W. 

 

2017 

 

Australien 

Views of mental 

health consumer 

about beeing 

involved in 

nursing 

handover on 

acute inpatient 

units. 

To explore the views of consumers with a mental 

illness, who have not had prior involvement in 

nursing handover, about their need to be involved in 

nursing handover within an acute mental health 

inpatient unit 

Kvalitativ 

 

Intervju 

n= 11 patienter (6 

kvinnor och 5 män) 

Patienterna ansåg att 

de skulle ha 

möjligheten att vara 

med under 

rapportering då de 

var ”huvudämnet”. 

Patienterna ville själv 

avgöra om och när de 

skulle vara med samt 

om närstående skulle 

närvara under 

samtalet. I samband 

med rapporteringen 

ville patienter veta 

exempelvis 

permission, 

medicinering samt 

vårdplan. 

Medelhög, 

72 % 

Sand-Jecklin, 

K., & 

Sherman, J. 

 

2014 

 

 

USA 

A quantitative 

assessment of 

patient and 

nurse outcomes 

of bedside 

nursing report 

implementation 

To quantify quantitative outcomes of a practice 

change to a blended form of bedside nursing report 

Kvantitativ 

 

Enkäter 

n= 233 patienter 

(157 patienter efter 3 

månader och 154 

patienter efter 13 

månader) 

Det fanns en skillnad 

och förbättring av 

patienternas 

upplevelse av 

bedsiderapportering 

före- och efter 

implementeringen. 

Medelhög, 

72 % 



 

 6 

Författare   

År   

Land  

Titel  Syfte  Design   

  

Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgrad 

Whitty, J. -A., 

Spinks, J., 

Bucknall, T., 

Tobiano, G., 

& Chaboyer, 

W. 

 

2016 

 

Australien 

Patient and 

nurse 

preferences for 

implementa on 

of bedside 

handover: Do 

they agree? 

Findings from a 

discrete choice 

experiment 

To describe and compare patients’ and nurses’ 

preferences for the implementation of bedside 

handover. 

Kvantitativ 

 

Enkäter 

n=401 patienter Patienterna tyckte 

bättre om 

bedsiderapportering 

än någon annan 

rapporteringsform.    

Medelhög, 

75 % 

Wildner, J., & 

Ferri, P. 

 

2012 

 

Italien  

Patient 

Participation in 

Change-of-Shift 

Procedures: The 

Implementation 

of the Bedside 

Handover for 

the 

Improvement of 

Nursing Quality 

in an Italian 

Hospice 

The purpose of the research was to describe the 

patient’s bedside handover model in place of the 

traditional form using experience gained at an 

international level. 

Kvalitativ och 

kvantitativ 

 

Intervjuer och 

enkäter 

n=18 patienter 

(Medelålder 72 år)  

Det var 

allmänt positiva 

reaktioner från 

patienterna. 

Bedsiderapportering 

upplevdes öka 

kvaliteten på vården.  

Hög, 80 % 

 


