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Sammanfattning 

Bakgrund: Överrapportering mellan sjuksköterskor sker dagligen på sjukhus, vilket 

kan medföra en mängd risker om kommunikationen brister. Detta har visat sig vara 

den största bidragande faktorn till patientskador. Bedsiderapportering ansågs vara en 

möjlig metod för att reducera dessa risker samt öka patientens delaktighet genom att 

flytta rapporteringen till att utföras vid patientens säng. Syftet: Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva inneliggande patienters upplevelse av 

bedsiderapportering i samband med skiftbytet mellan sjuksköterskor i slutenvård. 

Metod: En litteraturstudie genomfördes och resulterade i 11 vetenskapliga artiklar. 

Resultat: Tre viktiga faktorer framträdde och dessa redovisades i tre huvudteman; 

Patientens upplevelse av relationen till sjuksköterskan, Patientens upplevelse av 

tillgång till information samt Patientens upplevelse av att vara delaktig. Resultatet 

visade på att majoriteten av patienterna föredrog bedsiderapportering framför den 

traditionella överrapporteringen, eftersom den ökade patientens möjlighet att få 

tillgång till information samt vara delaktig. Patienterna upplevde även vården som 

säkrare och mer kontrollerad då de hade tillgång till vad som sades vid 

överrapporteringarna. Implikation: För att tillämpa bedsiderapportering i den 

svenska hälso- och sjukvården krävs en anpassning till svenska förhållanden. 

Litteraturstudien belyste att vidare forskning inom bedsiderapportering är av 

betydelse för patientsäkerheten samt tillämpa en personcentrerad vård. 
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Abstract 

Background: In the hospitals a daily handover between nurses occurs which can 

cause a number of risks if the communication is inadequate. It has been shown to be 

the biggest contributing factor for patient injury. Bedside reporting was said to be a 

method of reducing these risks and increase patient participation by changing the 

location of the handover to patient bedsides. Aim: The aim was to describe the 

inpatients’ experience of bedside handover between nurses. Method: A literature 

study was performed and the search resulted in 11 scientific articles which were 

analyzed. Results: Three main themes emerged: Patients experience of the 

relationship with the nurse, Patients experience of access to information and Patient 

experience of participation. The results showed that the majority of the patients 

preferred bedside handover because of the increased opportunity to get access to the 

information and opportunity to participate. The patients also experience the care as 

more secure and controlled as they knew what was said at the handover. Implication: 

To apply bedside reporting in the Swedish health care system, adaptation to Swedish 

conditions is required. The results of this literature study showed that further research 

is needed to increase the patient security and achieve person centered care. 
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Inledning 

Överrapportering är den informationsväxling som sker vid skiftbytet när en 

sjuksköterska slutar och en annan tar vid (Buus, Hoeck & Hamilton, 2016). Detta 

förekommer dagligen och är en central del i sjuksköterskans arbete, eftersom 

informationsutbytet lägger grunden för patientsäkerhet och kontinuitet inom 

sjukvården. Traditionellt sker överrapportering utan patientens närvaro, oftast på en 

expedition (Clemow, 2006). Rapporteringen utgör en möjlighet för sjuksköterskorna 

att erhålla information angående patientens hälso-och sjukvårdshistoria, diagnoser, 

behandlingsplan och andra preferenser, som berör patienten (Redley & Waugh, 

2017). Då överrapporteringen sker ett antal gånger varje dygn, innebär det många 

tillfällen där information riskeras att misstolkas eller bli felaktig (The Joint 

Commission, 2013, refererad i Tobiano, Bucknall, Sladdin, Whitty & Chaboyer, 

2017a). Patientsäkerheten riskeras då viktig information kan misstolkas och glömmas, 

därför ses överrapporteringen som sårbar (Manias, Geddes, Watson, Jones & Della, 

2015). Det understryks även att eftersom felaktig information är den största orsaken 

till patientskador på sjukhus, har insatserna för att öka patientsäkerheten vid 

överrapporteringar blivit en internationell prioritering (WHO, 2006, refererad i 

Tobiano et al., 2017a). För att öka effektiviteten och säkerheten på 

sjukvårdsavdelningen finns behov av att förbättra informationsutbytet (Manias et al., 

2015). För att minska risken för felkommunikation, testas bedsiderapportering som ett 

alternativ till den traditionella överrapporteringen (Tobiano et al., 2017a). 

Bedsiderapportering beskrivs som en överrapporteringsmetod vid patientens säng för 

att öka dennes delaktighet i vården (Johnson & Cowin, 2013). Patientens möjlighet att 

erhålla information angående planen för sjukhusvistelsen och aktuella hälsotillstånd, 

ökar vid deltagandet i överrapporteringen (Street et al., 2011). Bedsiderapportering 

framställs som ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten (Street et al., 

2011), som ger en möjlighet till ökad patientsäkerhet när patienten kan korrigera 

eventuella missförstånd (Connolly, 2017). 

 

Bakgrund  

Traditionell överrapportering   

Syftet med sjuksköterskornas överrapportering vid skiftbytet var att överföra relevant, 

uppdaterad information angående patientens vårdbehov, behandling och förändringar 

i hälsotillståndet (Street et al., 2011). Rapporteringen mellan sjuksköterskorna har 

utvecklats med tiden (Lelean, 1975, refererad i Greaves, 1999). Tidigare gavs 

rapporteringen av översjuksköterskan till de andra sjuksköterskorna på avdelningen. 

Den beskrevs vara utformad som en envägskommunikation och innehöll endast 

information och instruktioner om vårdarbetet. På 1990-talet var överrapporteringen en 

tvåvägskommunikation där de omvårdansvariga sjuksköterskorna diskuterade 

patientens vård (McMahnon, 1990). Vidare nämndes det att sjuksköterskorna började 

fatta beslut i team istället för att översjuksköterskan bestämde. Trots att 

överrapporteringen utvecklades i stor omfattning genom åren så diskuterade 
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sjuksköterskorna främst vilken vård som var utförd och vad som redan hänt istället 

för att diskutera patientens framtida behov och strategier för att möta dessa (Walsh & 

Ford, 1989). På grund av detta framkom en viss svårighet för sjuksköterskorna att 

förändra överrapporteringen. Vanligtvis skedde sjuksköterskornas dagliga 

överrapportering utan patientens närvaro, oftast på en expedition eller liknande 

kontorsutrymme (Clemow, 2006). Överrapporteringen från en sjuksköterska till en 

annan utspelade sig på olika sätt såsom muntlig, skriftlig och i vissa fall inspelad 

(O’Connel & Penney, 2001, refererad i Tobiano et. al., 2017a) och den utfördes med 

syfte att säkerställa kontinuitet i vården (Redley et al., 2017). Innehållet som 

diskuterades i överrapporteringen var information angående patientens hälso-och 

sjukvårdshistoria, diagnoser, behandlingsplan och andra preferenser relaterat till 

patientens sjukdomstillstånd. Det konstaterades även att överrapporteringen oftast 

skedde enligt SBAR-modellen och stod för Situation- Background, Assessment samt 

Recommendation (Stewart & Hand, 2017). Det beskrevs som ett 

kommunikationsverktyg med syfte att förbättra kommunikationen och 

patientsäkerheten. Det traditionella sättet att överrapportera ansågs vara tidskrävande 

och begränsade den disponibla tiden som sjuksköterskorna hade möjlighet att 

spendera med patienterna (Clemow, 2006). Ibland bidrog inte informationsutbytet 

med relevant information, vilket ansågs vara slöseri med tid (Manias et.al., 2015). 

Patienter och deras anhöriga upplevde en bristande kommunikation med 

sjuksköterskan då traditionella rapporter skedde bakom stängda dörrar (Timonen & 

Sihvonen, 2000). Patientsäkerheten brast vid överrapporteringar mellan 

sjuksköterskor på grund av ineffektiv rapport, irrelevant innehåll eller till och med 

inkorrekt fakta (Street et al., 2011). Det betonades även att sjuksköterskorna upplevde 

det nödvändigt att överrapporteringen lämnade utrymme för frågeställningar, 

eftersom informationen ofta behövde förtydligas och utvecklas. Överrapportering 

beskrevs vara ett område, som prioriterades som förbättringsarbete, eftersom 

informationsutbytet ansågs sårbart och tidskrävande (Manias et. al., 2015). 

Patienterna uttryckte ett behov av ytterligare information angående deras vård och 

detta önskemål hade framkommit upprepade gånger (Timonen et al., 2000). Under 

sjukhusvistelsen kunde ett flertal händelser ske, som gav patienten ytterligare 

informationsbehov, som till exempel undersökningar och operationer. Patienterna 

uttryckte önskemål om att inte ständigt behöva efterfråga informationen, utan önskade 

regelbundna uppdateringar angående förändringar i sitt sjukdomstillstånd, vård och 

behandlingar (Timonen et al., 2000). 

 

Kommunikation och informationsutbytet 

En av patienternas grundläggande rättighet på sjukhus beskrevs vara 

kommunikationen, en faktor som ökade säkerheten i sjukvården (Sharpe & Hemsley, 

2015). Kommunikation kunde både vara skriftlig samt muntlig och definierades som 

informationsutbytet från en individ till en annan. Det belystes vidare att bristande 

kommunikation i form av missförstånd och felaktigheter riskerade patientsäkerheten 

(Dyrhol Siemsen et al., 2012; Street et al., 2011). Välfungerande kommunikation 



 

 3 

benämndes vara speciellt viktig inom hälso- och sjukvården för att minska risken för 

feltolkningar (Jack et al., 2013), då det visade sig vara den vanligaste orsaken till 

avvikelser på sjukhus (Street et al., 2011). Kommunikationen var ett redskap för 

relationsskapande, vilket betraktades som nödvändig för att erhålla information 

angående patienternas hälsa och vårdbehov (Sharpe et al., 2015). Den optimala 

sjuksköterske- och patientrelationen utvecklades genom att patienterna blev 

inkluderade och välinformerade (Bucknall, Chaboyer, Marshall & Tobiano, 2016). 

Upplevelsen av kvalitéten på informationen till patienterna skiftade inte endast från 

sjukhus till sjukhus, utan även från avdelning till avdelning (Krol et al., 2015). Det 

visade sig även att patienterna inom sjukvården upplevde att informationen angående 

bland annat behandling och fortsatt vård brast och förbättring krävdes. Patienternas 

upplevelse av kvalitén på vården ansågs vara ett viktigt utvärderingsverktyg och ett 

sätt att mäta vad som behövde utvecklas och förbättras inom sjukvården. 

Sjuksköterskans kärnkompetenser framtogs för att definiera sjuksköterskornas 

yrkesroll och förbättra patienternas upplevelse av vården (Leksell & Lepp, 2013). Det 

beskrevs bland annat att sjuksköterskornas mål var att sträva efter god informatik, 

tillämpa en säker samt personcentrerad vård. Personcentrerad vård definierades som 

att se individen i helhet, inte enbart som patient (Finest, 2010), vilket uppnåddes 

genom att öka patienternas grad av delaktighet inom sjukvården (Bucknall et al., 

2016). Vidare åtgärder belystes för att åstadkomma personcentrerad vård och dessa 

var effektiv kommunikation, god vård samt ett empatiskt förhållningssätt för att öka 

tilliten till sjuksköterskan. Kommunikationen och informationsutbyte benämndes vara 

några av de viktigaste redskapen för patientdelaktighet i vården (Bucknall et al., 

2016). Patienternas delaktighet har visat positiva följder på omvårdnaden, bland annat 

genom jämnare maktfördelning mellan patient och sjuksköterskan (Thorarinsdottir & 

Kristjansson, 2014). Maktfördelningen inom hälso- och sjukvården utjämnades då 

patienten och sjuksköterskan utbytte erfarenheter och information. 

 

Bedsiderapportering 

För nära 30 år sedan började fokus läggas på patienternas delaktighet och för att 

underlätta detta gjordes försök att flytta överrapporteringen från kontoret till 

patientsängen (Waight, 1992, refererad i Cahill, 1998). Detta mottogs dock inte som 

förväntat av patienterna. Det beskrevs att de uppfattades motvilliga att medverka i 

bedsiderapporteringen och var ovilliga till att höra all information om dem. 

Patienterna uttryckte även att de inte upplevde att informationen de fick tillgång till 

vid den nya överrapporteringsmetoden angick dem, utan borde hållas mellan 

sjuksköterskorna (Candy, 1991, refererad i Cahill, 1998). Trots bakslaget med 

försöket att införa bedsiderapportering gjordes ytterligare försök att införa metoden. 

Bedsiderapportering beskrevs som en vanlig överrapportering vid skiftbytet, som 

utspelades vid patientens säng vilket gjorde patienten delaktig vid sjuksköterskornas 

informationsutbyte (Johnson et al., 2013). Vården skall enligt lag i största möjliga 

mån utformas efter patienternas önskemål och detta sker genom inklusion av 

patienten (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659) till exempel vid bedsiderapportering. 
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Involvering av både patienter och familjemedlemmar ansågs vara ett alternativ för att 

förbättra överrapporteringen (Manias et al., 2015) och bedsiderapportering ansågs 

vara ett sätt att öka interaktionen med sjuksköterskan för både patienter och anhöriga 

(Manias & Watson, 2014). Vårdgivaren ansvarar för att patienterna och anhöriga blir 

välinformerade (Patientlagen, SFS 2014:821). Patienternas aktiva deltagande skapade 

möjligheter för individen att involveras i beslutsfattandet inom hälso- och sjukvården. 

Det ansågs öka patientens tillgång till information om bland annat planen för 

vårdtiden samt deras sjukdomstillstånd, vilket var tidsbesparande för sjuksköterskan 

(Street et al., 2011) och ökade effektiviteten inom vården (Manias et al., 2015). Den 

alternativa rapporteringsmetoden möjliggjorde samtidigt en personcentrerad vård 

(Johnson et al., 2013) och utvecklade ett partnerskap mellan patienten och 

sjuksköterskan (Connolly, 2017). Patientsäkerheten ökade när patienten fick 

möjlighet att vara delaktig samt kunna korrigera eventuella missförstånd, som 

uppkom under överrapporteringen. Fördelarna med bedsiderapportering beskrevs vara 

många, bland annat framkom minskade fallskador, förkortad utskrivningstid samt 

förbättrat teamarbete på sjukhus (Tobiano et al., 2017a). Trots flertalet positiva 

följder, uppmärksammades tveksamheter kring bedsiderapportering (Tobiano et al., 

2017a). Ett eventuellt hinder beskrevs vara osäkerhet angående hantering av 

sekretessen. Samtlig hälso- och sjukvårdspersonal är skyldiga till att följa 

offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) vilket innebar sekretesskydd för 

patienterna då deras personliga uppgifter inte får lämnas ut till obehöriga utan enbart 

diskuteras mellan den personal som är inblandade i patientens vård och behandling. 

Flertalet sjuksköterskor uttryckte rädsla över att bryta tystnadsplikten när 

överrapporteringen utspelades vid patientens säng och uppgavs därför vara ett möjligt 

negativt utfall (Tobiano et al., 2017a). Bedsiderapporteringens lämplighet 

diskuterades såsom exempelvis när patienten var drabbade av någon form av kognitiv 

svikt (Johnson et al., 2013). Språkbarriärer ansågs som ett problematiskt område 

gällande bedsiderapportering och för att patienterna skulle förstå vad som sades, var 

sjuksköterskornas anpassning av språket till en adekvat nivå väsentlig. 

Bedsiderapportering krävde även viss mån av struktur och utbildning för de 

sjuksköterskor som genomförde överrapporteringen (Tobiano et al., 2017), eftersom 

det fanns behov av att utveckla strategier för hantering och förmedling av känslig 

information samt öka patienternas möjlighet till delaktighet vid deras säng.  

 

Omvårdnadsteoretisk anknytning 

Partnerskapet mellan sjuksköterskan och patienten beskrevs var grundläggande vid 

bedsiderapportering (Connolly, 2017). För att belysa partnerskapet genom relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten, valdes anknytningen till omvårdnadsteoretikern 

Hildegard Peplau (Pokorny, 2010). Fyra stadier om sjuksköterske- och 

patientrelationen identifierades av Peplau (1952). Orientering var första steget av de 

fyra stadierna. Steget innebar att patienten skapade en kontakt med sjuksköterskan 

och började bilda en relation, vilket kunde leda till att patienten förklarade sina 

upplevda besvär samt uttryckte behov av hjälp. Identifiering handlade om patientens 
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sökande efter den kompetenta sjuksköterskan. Tredje steget handlade om tillämpning 

av sjuksköterskans kompetens, steget då sjuksköterskan och patienten utvecklade en 

relation med mål att lösa problemet. Här utvecklades strategier med syfte att uppnå 

det önskade målet. Lösningen beskrevs som det slutliga steget, där sjuksköterskan och 

patientens samarbete löste patientens problem (Peplau, 1952).  

 
Figur 1: Egen tolkning av Peplaus fyra stadier angående sjuksköterske- och patientrelationen. 

 

Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten är det centrala i Peplaus 

omvårdnadsteori, vilken utvecklades för att individens välbefinnande och 

självständighet skulle öka (Gastmans, 1998). Patienterna skulle alltid stå i centrum 

och ses som en hel individ med ett självbestämmande över sina egna liv. Vidare 

framkom det att sjuksköterskan skulle stödja och uppmuntra patienten till egna beslut, 

men sjuksköterskan bar samtidigt ansvaret att framföra korrekt information till 

patienten. Samspelet mellan sjuksköterskan och patienten kunde innefatta känslor och 

tankar från patienten, men detta var något som skulle undvikas från sjuksköterskan 

för att hälso- och sjukvårdpersonalen skulle bibehålla ett professionellt 

förhållningssätt. Mötet blev därför aldrig jämställt, eftersom sjuksköterskan var 

tvungen att förhålla sig professionell och implicera kompetensen för att möta 

patientens krav på vården (Gastmans, 1998). Omvårdnadens grund beskrevs vara 

baserad på utvecklandet av sjuksköterske- och patientrelationen, vilket användes som 

en moralisk kompass för sjuksköterskorna att följa (D’Antonio, Beeber, Sills & 

Naegle, 2014). Det påpekades att patientrelationen bör centreras i omvårdnaden, detta 

tillämpades genom involvering av patienten som möjliggjorde självständigheten 

(Gastmans, 1998). Sjuksköterskan uppmanades att främja en god patientrelation för 

att kunna samarbeta med patienten samt dess anhöriga (D’Antonio et al., 2014). 

Genom samarbetet uppnåddes personcentrerad vård, vilket bedsiderapportering 

ansågs vara en metod för att åstadkomma (Johnson et al., 2013). 

 

Problemformulering 

Den dagliga, traditionella överrapporteringen mellan sjuksköterskorna sker avskilt 

från patienten, vilket omöjliggör delaktighet. Rapportering utan patientnärvaro kan 

leda till missuppfattningar och minskad patientsäkerhet. Därför är det av intresse att 

beskriva patientens upplevelse av bedsiderapportering, för att undersöka om denna 

metod för överrapportering påverkar information, säkerhet och inneliggande 

patientens delaktighet.  
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Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva inneliggande patienters upplevelse av 

bedsiderapportering i samband med skiftbytet mellan sjuksköterskor i slutenvård. 

 

Metod  

Design  

Studien är en allmän litteraturstudie med utgångpunkt från Forsberg och Wengström 

(2015) med induktiv ansats. 

 

Datainsamling 

För att undersöka ämnet, genomfördes systematiska databassökningar för att erhålla 

relevant data. Valet av metod grundades i en önskan om att få en helhetsbild av ämnet 

för att sedan sammanställa ett resultat. För att säkerställa att valt ämne inte belysts i 

redan befintliga kandidatuppsatser inom de närmaste fem åren på Halmstad högskola, 

genomfördes en sökning i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Efter att det 

säkerställts att ämnet kunde belysas, genomfördes en inledande databassökning i 

Public Medline (PubMed), Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl) 

och Psychological Abstracts (PsycInfo) för att få en överblick över den tillgängliga 

forskningen inom omvårdnadsområdet (Wallengren & Henricson, 2012). Dessa tre 

databaser valdes med anledningen att de innehöll ett stort utbud av 

omvårdnadsforskning (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015). Därefter 

utformades syftet, som användes som grund för litteraturstudien i enlighet med 

Forsberg och Wengströms (2015) anvisningar. 

 

Sökorden, som användes för den egentliga litteratursökningen, utgick från syftet för 

att kunna nå relevanta vetenskapliga artiklar samt en djupare förståelse (Wallengren 

& Henricson, 2012). Det resulterade i sökord som: bedsiderapportering, patient, 

upplevelse och omvårdnad. Eftersom det fanns flera synonymer till 

bedsiderapportering, som redovisas nedan, valdes alla att inkluderas för att inte 

förbise några artiklar. Sökorden översattes till engelska och resulterade i: bedside 

handover, bedside handoff, bedside report, bedside shift report, patient, experience 

och nursing. En bred sökning i samtliga valda databaser utfördes med ordet patient 

samt synonymerna för bedsiderapportering. Detta gjordes för att minska risken för att 

gå miste om relevanta artiklar. En snävare sökning utfördes därefter, vilken utökades 

med sökorden upplevelse och omvårdnad, detta för att specificera sökningen mot 

syftet samt området. De utvalda sökorden redovisas i tabell 2 (Bilaga A). Ämnesord 

användes enligt Karlsson (2012) för att specificera sökresultatet, därför gjordes en 

sökning i ämnesordlistor på bedside, patient, experience och nursing i samtliga 

databaser. Sökningarna genererade endast ämnesorden patient och nursing. 
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Ämnesordet patient fanns i både Cinahl, PubMed och PsycInfo. Nursing fanns dock 

endast i PubMed och PsycInfo. Därefter gjordes testsökningar med ämnesordet 

patient tillsammans med bedsiderapportering i samtliga databaser för att få en 

överblick över antal artiklar. Sökningen i PubMed och PsycInfo gav ett begränsat 

antal artiklar, därför valdes fritext att användas istället, vilket Karlsson (2012) 

beskriver som det vanligaste sättet att söka på. I Cinahl resulterade ämnesordet MH 

“patients”, vilket tillämpades i sökningen. Under sökningarna användes booleska 

operatorer, som Forsberg och Wengström (2015) beskriver som redskap, för att 

kombinera sökorden. De booleska operatorerna, som användes, var »AND« och 

»OR«. Vidare beskrev de att operatorn »AND« ger en snävare sökning, detta eftersom 

den inkluderar både sökord A och B (A AND B). Operatorn »OR« gav ett bredare 

sökningsresultat då den gav sökningar som innehåller sökord A eller B (A OR B). 

Trunkering (*) var ett redskap som användes för att få bredare sökresultat. Vidare 

beskrev Forsberg och Wengström (2013) att trunkering betyder att lägga till en 

asterisk (*) i ordets slut för att inkludera fler varianter av sökordet. De ord som 

användes med trunkering var: handover*, handoff*, report*, patient* och experienc*. 

Citationstecken inkluderades i sökningen för att skapa en frassökning, denna sökning 

användes för att hålla ihop de valda orden, exempelvis “bedside handover” (Karlsson, 

2012). Sökhistoriken med användningen av booleska operatorer, frassökning och 

trunkering redovisas i tabell 3 (Bilaga B). Resultatartiklarna granskades efter 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för vetenskapliga arbeten. Mallen var 

utformad för att kunna redovisa kvalitén på de vetenskapliga artiklarna och de 

bedömdes till nivå I-III, varav I stod för hög kvalité och grad III stod för låg kvalité. 

 

Inklusion- och Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier användes för att specificera sökresultaten i relation till 

litteraturstudiens syfte i samtliga databaser (Forsberg & Wengström, 2015). 

Inklusionskriterierna var att resultatartiklarna skulle vara peer reviewed för att 

säkerställa en god kvalité på studien (Karlsson, 2012). Vetenskapliga artiklar 

inkluderades när kvalitetsgrader I och II uppnåddes utifrån Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Artiklarna skulle även vara publicerade mellan 2008-2018 

samt skrivna på svenska eller engelska. Endast de artiklar som hade diskuterat etiska 

aspekter eller på annat vis påvisat ett etiskt förhållningssätt, inkluderades. 

 

Sökningar i Cinahl 

Databasen Cumulative Index of Nursing and Allied Health (Cinahl) innehåller 

vetenskaplig forskning inom omvårdnad, fysioterapi och arbetsterapi samt 

specialiserad på omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 

2012).   

 

Den första sökningen i Cinahl användes frasen: “Bedside handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside report*” OR “Bedside shift report*” AND (MH “Patients”). 

Begränsningar som svensk och engelsk text, peer reviewed och årtal från 2008-2018 
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användes. Sökningen resulterade i 94 artiklar där samtliga titlar lästes och av dessa 

artiklar lästes 31 abstrakt, av dessa svarade tio mot syftet och därefter lästes artiklarna 

i sin helhet. De artiklar som valts ut granskades sedan enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Slutligen resulterade sökningen i åtta resultatartiklar med 

god kvalité.  

 

Vid den andra sökningen i Cinahl användes frasen: “Bedside handover*” OR 

“Bedside handoff*” OR “Bedside report*” OR “Bedside shift report*” AND (MH 

“Patients”) AND Experienc* AND Nursing. Begränsningar som svensk och engelsk 

text, peer reviewed och årtal från 2008-2018 användes. Sökningen resulterade i 94 

artiklar där samtliga titlar lästes och av dessa artiklar lästes 25 abstrakt, av dessa 

svarade 10 mot syftet som endast resulterade i dubbletter från tidigare sökning. 

 

Sökningar i Psycinfo 

Den breda databasen Psychological Abstracts (PsycInfo) innefattar psykologisk- och 

beteendevetenskaplig forskning inom omvårdnad, medicin och andra närliggande 

områden (Karlsson, 2012; Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Den första sökningen i Psycinfo användes frasen: "Bedside handover*" OR "Bedside 

handoff*" OR "Bedside report*" OR "Bedside shift report*" AND Patient*. 

Begränsningar som svensk och engelsk text, peer reviewed och årtal från 2008-2018 

användes. Sökningen resulterade i 27 artiklar där samtliga titlar lästes och av dessa 

artiklar lästes 12 abstrakt, av dessa svarade sju mot syftet och resulterade endast i 

dubbletter från tidigare sökningar.  

 

Den andra sökningen i PsycInfo användes frasen: "Bedside handover*" OR "Bedside 

handoff*" OR "Bedside report*" OR "Bedside shift report*" AND Patient* AND 

Experienc* AND MAINSUBJECT EXACT (“Nursing”). Begränsningar som svensk 

och engelsk text, peer reviewed och årtal från 2010-2018 användes. Sökningen 

resulterade i 25 artiklar där samtliga titlar lästes och av dessa artiklar lästes 13 

abstrakt, av dessa svarade fem mot syftet men visade sig endast vara dubbletter från 

tidigare sökningar. 

 

Sökningar i PubMed  

Public Medline (PubMed) är som en bred databas som innefattar vetenskaplig 

forskning inom omvårdnad, medicin och odontologi (Forsberg & Wengström, 2015; 

Karlsson, 2012). Det beskrevs vara en sökmotor för vetenskapliga tidskriftsartiklar 

skrivna på engelska. 

 

Den första sökningen i PubMed användes frasen: “Bedside handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside report*” OR “Bedside shift report*” AND Patient*. 

Begränsningar som svensk och engelsk text samt årtal från 2008-2018 användes. Peer 

reviewed fanns inte som förval och kunde därför inte inkluderas i sökningen. 
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Sökningen resulterade i 69 artiklar där samtliga titlar lästes och av dessa artiklar lästes 

26 abstrakt, av dessa svarade 17 mot syftet och därefter lästes de artiklarna i sin 

helhet. De artiklarna, som valts ut, granskades sedan enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall. Slutligen resulterade sökningen i nio resultatartiklar med god 

kvalité, varav sex var dubbletter från tidigare sökningar.  

 

Den andra sökningen i PubMed användes frasen “Bedside shift report*” OR “Bedside 

handover*” OR “Bedside handoff*” OR “Bedside report*” AND Patient* AND 

Experienc* AND Nursing [MeSH Terms]. Begränsningar som svensk och engelsk text 

samt årtal från 2008-2018 användes. Peer reviewed fanns inte som förval och kunde 

därför inte inkluderas i sökningen. Sökningen resulterade i 13 artiklar där samtliga 

titlar lästes och av dessa artiklar lästes 11 abstrakt, av dessa svarade fem mot syftet, 

dock var dessa endast dubbletter som fanns i tidigare sökningar. 

 

 
Figur 2. Flödesschema över urvalsprocessen. 

 

Databearbetning 

Diskussioner kan lätt uppkomma angående artiklarnas kvalité (Wallengren & 

Henricson, 2012), därför granskades samtliga artiklar enligt Carlsson och Eimans 

(2003) bedömningsmall och samtliga erhöll nivåer av I-II i vetenskaplig kvalité, 

vilket var inklusionskriterier för litteraturstudien. Enligt Wallengren och Henricson 

(2012) är kvalitetsgranskning en betydande del för att visa på resultat av värde i en 

litteraturstudie. Samtliga resultatartiklar lästes noggrant upprepade gånger, både 

enskilt och därefter tillsammans, med syfte att få förståelse för sammanhang och 
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innehåll (Friberg, 2012). När resultatartiklarna lästes, genomfördes analyser över 

likheter samt skillnader i texternas resultat (Friberg, 2012). För att ytterligare 

förtydliga och få ökad förståelse för artiklarnas innehåll, gjordes artikelöversikter 

över samtliga 11 resultatartiklar, som redovisas i Bilaga C. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) är artikelpresentation en viktig del för att få en tydlig översikt av 

artikeln i sin helhet. Efter gemensam diskussion angående artiklarnas innehåll, 

startade processen att börja färgmarkera den text i resultatet, som svarade mot 

litteraturstudiens valda syfte. Samtlig text som markerades, inkluderades i 

litteraturstudiens resultat. Viktiga nyckelord och termer som återkom frekvent i 

artiklarnas resultat antecknades under bearbetningen, vilket lade grunden för 

utformningen av teman. Nyckelorden diskuterades utifrån syftet tills mönster kunde 

synliggöras. Den fortsatta bearbetningen utfördes noggrant tills konsensus nåddes och 

teman samt subteman slutligen framkom (Forsberg & Wengström, 2015). Enligt 

Dahlborg Lyckhage (2012a) används teman för att belysa artiklarnas innebörd och de 

utformades med litteraturstudiens syfte samt studiens problemformulering i åtanke. 

Efter att teman fastställdes lästes artiklarna återigen med fokus på de valda teman och 

färgkodades. Då samtliga resultatartiklar är skrivna på engelska översattes dessa till 

svenska. Översättningen genomfördes noggrant och metodiskt för att säkra att textens 

innebörd skulle bibehållas. För att få en överblick över hur resultatartiklarna 

representerades i respektive huvudteman utformades en tabell (tabell 1).   

 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik beskrivs som en process där etiska reflektioner kontinuerligt förs i 

samband med att en vetenskaplig studie skrivs (Kjellström, 2012). De betonar även 

vikten att ha kunskap om lagar och bestämmelser, vilka används som riktlinjer för att 

kunna reflektera kring etiken. Helsingforsdeklarationen beskriver individen i 

forskningens rätt till beskydd, kunskap och information angående risker som studien 

innefattar (Helsingforsdeklarationen, 2017). Vidare understryks det att deklarationen 

värnar om individens hälsa och rättigheter när de deltar i en studie. De tre 

forskningsetiska principer, som Belmontrapporten beskriver är: forskningens 

skyldighet att göra gott, att individerna skall behandlas rättvist och att individerna 

skall behandlas med respekt (US. Department of Health & Human Services, 1979). 

Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) syftar till att skydda den enskilda individens 

integritet genom att ha riktlinjer hur personuppgifter skall behandlas. Lagen om 

etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innehåller riktlinjer 

angående behov av etikprövning och beskriver även att människovärdet skall värderas 

högst. Vidare beskrivs det att deltagarnas välmående inte får riskeras i vetenskapligt 

syfte. Första steget i en allmän litteraturstudie är att bedöma om artiklarna använder 

sig av adekvata etiska överväganden, som till exempel att studierna var godkända av 

etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2015). I åtta av 11 resultatartiklar 

redovisades det att deras arbete hade blivit godkända av etiska kommittéer. Två av 

artiklarna (Ford & Heyman, 2016; Ford, Heyman & Chapman, 2014) redovisade ett 
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godkännande från både styrelser på universitet samt från sjukhuset där data till 

artiklarna samlades in. Detta, tillsammans med hantering av konfidentialiteten i 

studien, ansågs de två artiklarna därför ha ett tillräckligt etiskt förhållningssätt för att 

användas. En av artiklarna (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) nämner ej etiska 

aspekter, dock hämtades artikeln från en tidskrift där det var ett krav att de 

vetenskapliga arbetena erhållit godkännande från etiska kommittéer, vilket försäkrade 

att den etiska kvalitén var uppnådd. För att obehöriga inte ska ha tillgång till 

personuppgifter av känslig natur samt att deltagare i studier skall vara omöjliga att 

identifiera använder forskarna sig av konfidentialitet (Kjellström, 2012). Vidare 

betonas det att deltagarnas rättigheter är att bevara integriteten samt att informationen 

hålls privat. Samtliga resultatartiklar använde sig av konfidentialitet på ett korrekt och 

utförligt sätt. Detta sågs bland annat genom att forskarna i studierna kodade 

deltagarnas åsikter samt att svarsenkäter hölls anonyma, detta omöjliggjorde 

identifiering av deltagande för utomstående. För att skydda deltagarna i studierna 

genomfördes en analys där nytta och risker vägdes mot varandra (Hermerén, 1996, 

refererad i Kjellström, 2012). Risker med forskning om bedsiderapportering var 

möjlig kränkning av privatlivet och risk för bristande konfidentialitet (Kjellström, 

2012). Konfidentialiteten i samtliga resultatartiklar ansågs dock hålla hög kvalité, så 

riskerna ansågs låga. Den traditionella rapporteringen medförde en mängd beforskade 

risker och behov av förändring fanns. Därför ansågs samhällsnyttan med forskning 

inom bedsiderapportering som stor, då metoden ansågs öka patientsäkerheten. 

Litteraturstudiens resultat kan vara av nytta eftersom den utforskade patientens 

upplevelse av säkerhet, delaktighet samt tillgång till information.  

 

Resultat 

Databearbetningen resulterade i teman såsom: Patientens upplevelse av relationen till 

sjuksköterskan, Patientens upplevelse av tillgång till information samt Patientens 

upplevelse av att vara delaktig. Ur temat Patientens upplevelse av tillgång till 

information framkom tre subteman som var: Önskan att vara välinformerad, Behov 

av kontroll samt Hantering av sekretess. Ur temat Patientens upplevelse av att vara 

delaktig framkom två subteman som var: Faktorer som ökade patientens delaktighet 

samt Faktorer som försvårade patientens delaktighet. Deltagarna i studierna kommer 

hädanefter benämnas som patienter då det syftar på individer inneliggande på sjukhus 

inom hälso- och sjukvården.  

 

Patientens upplevelse av relationen till sjuksköterskan  

Bedsiderapportering förändrade patienternas upplevda relation till sjuksköterskorna, 

eftersom de inkluderades blev de medvetna om sjuksköterskornas kunskap och 

kompetens (Lupieri, Creatti & Palese, 2016) samt att sjuksköterskorna agerade 

professionellt och gav adekvat vård (Sand-Jecklin et al., 2014). Det, som uppskattades 

mest under överrapporteringen, var sjuksköterskornas medmänsklighet (Lupieri et al., 
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2016). Vidare framkom inga tvivel hos patienterna över att överlämna sig i 

sjuksköterskans händer, detta eftersom de visade uppmärksamhet genom omsorg och 

vänlighet. Patienterna upplevde att bedsiderapporteringen underlättade för 

sjuksköterskorna genom att de erhöll en ökad förståelse för patientens 

sjukdomstillstånd samt vad som borde prioriteras (Lu, Kerr & McKinlay, 2014). 

Patienterna uppskattade deltagandet vid bedsiderapporteringen samt det upplevda 

samarbetet mellan sjuksköterskorna (Lupieri et al., 2016). Dock varierade upplevelsen 

då en patient upplevde att sjukskötersketeamet hade bra samarbete medan en annan 

patient uttryckte sig bekymmersam över det professionella samarbetet (Benham-

Hutchins, Staggers, Mackert, Johnson & DeBronkart, 2017). Bedsiderapportering 

ansågs vara en strategi för att öka patienternas känsla av tillit till sjuksköterskorna, 

men kunde även väcka oro beroende på hur insatt patienterna upplevde att den 

rapporterande sjuksköterskan var angående deras vård och behandling (Bruton, 

Norton, Smyth, Ward & Day, 2016). Patienterna upplevde svårigheter i att särskilja 

vilka som var sjuksköterskor och vilka som var läkare om sjuksköterskorna inte var 

tydliga med att presentera sig (Lupieri et al., 2016). Det visade sig att fåtalet patienter 

upplevde att bedsiderapportering kunde uppehålla sjuksköterskorna från att svara på 

ringningar, vilket sågs som ett negativ utfall (Bruton et al., 2016). En positiv aspekt 

av bedsiderapporteringen var att det gav en större förståelse hos patienterna angående 

vem av sjuksköterskorna som var patientansvarig (Sand-Jecklin et al., 2014). 

Patienterna beskrev att när de ringde på larmklockan tidigare så hade de ingen aning 

om vem som skulle svara på ringningen, men när bedsiderapportering användes ökade 

förståelsen om vem som var patientansvarig (Bradley & Mott, 2013; Lupieri et al., 

2016; McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2011). Detta bidrog till att 

patienterna upplevde vården mer kontinuerligt (Kerr, McKay, Klim, Kelly & 

McCann, 2013). Genom att få höra sjuksköterskornas planering av patientens 

framtida vård samt hanteringen av patientens behov upplevdes positivt (Ford et al., 

2014). Tvåvägskommunikation beskrev patienterna som viktigt eftersom de önskade 

möjlighet att ställa frågor och få dem besvarade (Whitty et al., 2016). När patienterna 

delade med sig av information angående deras sjukdomstillstånd, upplevde de att 

sjuksköterskorna såg dem som partners (McMurray et al., 2011). Det ansågs även 

vara ett tillfälle för sjuksköterskan att få upp ögonen för all viktig information 

patienten besatt (McMurray et al., 2011). Patienterna betonade bedsiderapportering 

som en god möjlighet att lära känna sjuksköterskor på en annan nivå (Bradley et al., 

2013; Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2011). En ökad tillit utvecklades också, 

då patienterna upplevde att sjuksköterskorna besatt tillräckligt med kompetens för 

deras behov (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). Patienterna upplevde det även 

värdefullt att få tillbringa några minuter med sjuksköterskorna, eftersom de 

uppskattade att samtala med den vårdansvariga samtidigt som att tiden upplevdes gå 

snabbare (Bradley et al., 2013).  
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Patientens upplevelse av tillgång till information    

Önskan att vara välinformerad 

Patienternas tillgång till information förändrades när de fick möjlighet att medverka 

vid bedsiderapporteringen och att vara välinformerad om sin egen vård, 

sjukdomstillstånd och behandling beskrevs vara högt prioriterat av patienterna 

(Bruton et al., 2016; Whitty et al., 2016). Den tillgängliga informationen uppskattades 

och informationen angående deras sjukdomstillstånd som erhölls under 

bedsiderapporteringen var både eftertraktad och en rättighet (Lu et al., 2014; Lupieri 

et al., 2016). Patienterna beskrev sig vara experter på sig själva och således sin egen 

sjukdom (Lupieri et al., 2016). Vid bedsiderapportering fick patienterna möjlighet att 

lyssna på informationsutbytet mellan sjuksköterskorna, vilket minskade både längtan 

efter information samt rädslan över att information undanhölls från dem (Lu et al., 

2014). Patienterna upplevde möjligheter att ta del av planen för vårdtiden genom att 

lyssna på informationen som framfördes, samt att informationstillgången gav en 

medvetenhet om framstegen som förväntades (McMurray et al., 2011). Ett ämne, som 

vissa patienter uttryckte en önskan att få höra mer information om, var hur mycket 

stöd patienten upplevdes behöva rörande den personliga omvårdnaden (Lupieri et al., 

2016). Vidare framkom det att detta ämne sällan togs upp under 

bedsiderapporteringen, utan diskuterades avskilt mellan sjuksköterskorna. En del 

patienter uttryckte rädsla för att sjuksköterskorna undanhöll information (Benham-

Hutchins et al., 2017) och för att kunna vara delaktig i sin egen vård menade 

patienterna att de måste vara välinformerade (Benham-Hutchins et al., 2017; Kerr et 

al., 2013). Trots att majoriteten av patienterna uppskattade bedsiderapportering ansågs 

viss information betungande att höra, som till exempel förändring i 

sjukdomstillståndet (Lupieri et al., 2016). Det framkom även att patienterna kunde 

uppleva viss oro av att höra sin nytillkomna diagnos diskuteras upprepade gånger vid 

bedsiderapportering. Dock ville de hellre veta för mycket än för lite (Benham-

Hutchins et al., 2017). Framförandet av ny och känslig information angående 

patientens hälsa uppskattades om det lades fram på ett professionellt vis hellre än att 

det exkluderades (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). Det uppstod ofta funderingar 

angående nytillkommen information, dock var patienterna medvetna om att 

sjuksköterskan inte kunde besvara alla deras frågor under rapporteringen men i helhet 

ökade förståelsen om patientens vård och planen framöver (Kerr et al., 2013). 

Omvårdnaden kändes således mer individanpassad (Lu et al., 2014; McMurray et al., 

2011; Whitty et al., 2016) och de upplevde att de inte längre sågs som patienter, utan 

först och främst som en person (McMurray et al., 2011). Patienterna upplevde 

överrapporteringarna som avslappnande och att tillgången till information gav makt 

(Lu et al., 2014). Ett fåtal patienter i studien önskade även ytterligare information 

såsom att få små uppdateringar med två timmars mellanrum (Bruton et al., 2016). 

Patienterna upplevde även en ökad förståelse angående sin vård (Ford et al., 2016; 

Ford et al., 2014) samt att vården kändes mer effektiv då informationen som tidigare 

behövdes frågas efter erhölls genom överrapporteringen (Bradley et al., 2013). Ju mer 
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patienterna deltog i bedsiderapportering, desto mer ökade uppskattningen hos 

patienterna (Ford et al., 2014). 

 

Behov av kontroll  

Vid bedsiderapporteringen hade patienterna möjlighet att avbryta och tillrättavisa när 

de uppmärksammade felaktigheter i överrapporteringen (Benham-Hutchins et al., 

2017; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). Genom att de flesta patienterna tillrättavisade 

informationen, som inte stämde, minskade riskerna för avvikelser (Benham-Hutchins 

et al., 2017; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014) samt medicinska missar (Ford et al., 

2016; Ford et al., 2014). Vid bedsiderapportering kände patienterna en trygghet i att 

veta att korrekt och relevant information fördes vidare till rätt person (Kerr et al., 

2013) samt att patienterna upplevde det betryggande att veta att rätt information om 

rätt patient diskuterades (McMurray et al., 2011). Detta bidrog till att rädslor och 

osäkerhet minskades (Ford et al., 2016; Ford et al., 2014). Bedsiderapportering 

åstadkom en större känsla av trygghet för patienterna, då de blev försäkrade om att 

sjuksköterskan fick möta patienterna som de ansvarade för (McMurray et al., 2011). 

Vidare menade patienterna att de upplevde omvårdnaden mer kontrollerad till skillnad 

från när överrapporteringen skedde på sjuksköterskeexpeditionen då de upplevde att 

sjuksköterskorna inte hade samma kontroll över vilken patient de diskuterade. 

Patienterna upplevde att bedsiderapportering var ett bra tillfälle att få tillgång till 

information om vad som sades mellan sjuksköterskorna vid skiftbytet samt att de hade 

möjlighet att tillföra information ifall något missades (Bradley et al., 2013; Bruton et 

al., 2016; Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). För att inte gå miste om viktig 

information i överrapporteringarna uttryckte vissa patienter att de dubbelkollade att 

all information framfördes rätt (Benham-Hutchins et al., 2017; Lu et al., 2014), detta 

var ett sätt för patienterna att ha kontroll över situationen (Lupieri et al., 2016). Vissa 

patienter menade att tillrättavisa eventuell felaktig information upplevdes vara deras 

roll under bedsiderapporteringen (McMurray et al., 2011). Majoriteten av patienterna 

upplevde bedsiderapportering som positivt, men att det fanns förbättringsmöjligheter 

(Lu et al., 2014). En del var fundersamma om den information som togs emot av 

sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet, uppfattades korrekt. Information angående 

patientens planering av vårdtiden samt sjukdomstillstånd fanns sällan tillgängligt för 

patienten, följaktligen uppskattades möjligheten till att ta emot viktig information vid 

bedsiderapportering (Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2016). Patienterna upplevde 

således en större känsla av trygghet och kontroll, vilket de uttryckte en längtan efter 

(Lu et al., 2014). 

 

Hanteringen av sekretess 

Sjuksköterskornas hantering av sekretess vid bedsiderapportering upplevdes inte vara 

något problem för majoriteten av patienterna (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; 

Lupieri et al., 2016). De flesta upplevde att innehållet som överlämnades vid 

överrapporteringen handlade om medicinska problem och deras sjukdomstillstånd 
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vilket ansågs vara något patienterna var bekväma att diskutera öppet (Lu et al., 2014). 

Vidare framkom det att flertalet patienter inte upplevde att bedsiderapporteringen tog 

upp något annorlunda än läkarnas dagliga ronder, där liknande ämnen diskuterades. 

En minoritet av patienterna uttalade en viss oro för risken att obehöriga kunde höra 

känslig information (McMurray et al., 2011; Sand-Jecklin et al., 2014; Whitty et al., 

2016). Dock uttrycktes det att det var värt risken, eftersom de hade möjlighet att få 

tillgång till information och förklaringar angående deras sjukdomstillstånd, vård och 

behandling (Lupieri et al., 2016). Ett fåtal beskrev ett motstånd angående inkludering 

av vissa känsliga ämnen vid bedsiderapporteringen (Lu et al., 2014). Det framkom att 

patienterna hade olika upplevelser angående vad som var känsligt att framföra och 

inte (Whitty et al., 2016). Ämnen, som ansågs särskilt känsliga, var de som rörde 

religion, sexualitet, sexuellt överförbara sjukdomar och psykisk ohälsa. Även 

drogmissbruk påpekades vara ett särskilt känsligt innehåll för vissa patienter (Kerr et 

al., 2013). Andra upplevde personlig omvårdnad som känsligt att diskutera vid 

bedsiderapporteringen samtidigt som andra inte tycker att det är ett ämne, som 

behövdes innefattas av sekretessen (Lupieri et al., 2016). Patienterna var rädda för att 

obehöriga skulle höra samtal om dessa känsliga ämnen vid bedsiderapportering och 

därefter behöva utsättas för eventuell diskriminering som resultat av detta (Lu et al., 

2014). En patient påpekade att alla inte uppskattade att få reda på vad som nämndes 

om medpatienter vid överrapporteringen, då det inte angick dem själva (Lu et al., 

2014). Vidare nämndes ett exempel på detta, att det eventuellt kunde upplevas 

obekvämt att få reda på att de delar rum med en person som är mentalt instabil. Av 

den orsaken ställde hantering av känslig information krav på sjuksköterskorna att 

hålla sig professionella (Kerr et al., 2013) och utveckla strategier för hantering av 

sekretessen (Lupieri et al., 2016). Patienterna belyste vikten av att sjuksköterskorna 

bör uppmanas att anpassa samtalsnivån gällande vissa känsliga ämnen (Lupieri et al., 

2016) samt överväga om detta bör diskuteras i enskilt rum (Lu et al., 2014). 

Patienterna uttryckte även att innehållet, som överfördes vid bedsiderapportering, bör 

vara ointressant för andra medpatienter (Lupieri et al., 2016). Det påpekades 

dessutom att alla patienter sitter i samma båt och av den orsaken förekom en 

gemensam förståelse för processen. Sammanfattningsvis upplevde majoriteten av 

patienterna att genom sjuksköterskans professionella hanterande av 

bedsiderapporteringen, var sekretessen inte något problem (Lupieri et al., 2016).  

 

Patientens upplevelse av att vara delaktig 

Bedsiderapportering upplevdes positivt av majoriteten av patienterna eftersom de 

kände en ökad möjlighet att vara delaktig i sin egen vård i samband med 

överrapporteringen (Sand-Jecklin et al., 2014). Detta öppnade upp möjligheter för 

dem att delta till skillnad från tidigare, då det framkom att majoriteten inte varit 

medvetna om att överrapportering var något som pågick dagligen, detta eftersom den 

genomfördes avskilt från patienten (Bruton et al., 2016). Upplevelsen av delaktighet 

varierade hos patienterna; flertalet upplevde bedsiderapportering som en dialog 

mellan sjuksköterskorna där det var fritt att flika in vid behov medan andra uttryckte 
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att de vill höra överrapporteringen, men kände inget behov av att delta eller bidra med 

ytterligare information (Bruton et al., 2016). En del patienter uppgav att de kände sig 

inkluderade i processen och andra önskade ytterligare möjlighet till delaktighet 

(Bruton et al., 2016; Lupieri et al., 2016; Sand-Jecklin et al., 2014). En minoritet av 

patienterna upplevde frustration över att behöva gå igenom samma information vid 

skiftbytet till nästkommande sjuksköterska, som de tidigare gjort under dagen 

(Benham-Hutchins et al., 2017) och en annan patient upplevde det frustrerande att 

behöva bli väckt för deltagande (Bruton et al., 2016). Majoriteten av patienterna 

uppskattade när familjemedlemmar och andra anhöriga var delaktiga i 

bedsiderapporteringen (Kerr et al., 2013; Whitty et al., 2016). En patient uttryckte sig 

vara lugnare när familjen deltog, eftersom de anhöriga kunde lyssna, ställa frågor och 

förstå sammanhanget när patienten inte var tillräckligt välmående för aktivt 

deltagande (Kerr et al., 2013). Vidare hävdade patienterna att det dock inte skall vara 

en självklarhet att inkludera anhöriga, detta eftersom alla patienter inte uppskattade 

det. För att individanpassa överrapporteringen föredrog patienterna att bli rådfrågade 

angående deras önskemål (Whitty et al., 2016).  

 

Faktorer som ökade patientens delaktighet 

Samtliga resultatartiklar visade på att majoriteten av patienterna upplevde att 

bedsiderapportering medförde en ökad delaktighet i sin egen vård (Benham-Hutchins 

et al., 2017; Bradley et al., 2013; Bruton et al., 2016; Ford et al., 2016; Ford et al., 

2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2010; 

Sand-Jecklin et al., 2014; Whitty et al., 2016). Patienterna beskrev 

bedsiderapportering som ett informationsutbyte mellan sjuksköterskorna där nivån av 

patientens engagemang varierade beroende på hur överrapporteringen yttrade sig vid 

sängen (Bruton et al., 2016). Vidare framkom flertalet olika sätt för sjuksköterskorna 

att involvera respektive inte involvera patienten. Patientens möjlighet att aktivt delta 

vid bedsiderapporteringen beskrevs öka när sjuksköterskan förklarade att det fanns 

möjlighet att ställa frågor under överrapporteringen (Benham-Hutchins et al., 2017; 

Ford et al., 2016; Ford et al., 2014). Den positiva upplevelsen av bedsiderapportering 

ökade markant för patienterna då de blev inbjudna till att ställa frågor (Ford et al., 

2016) och majoriteten upplevde att de fick sina frågor besvarade (Bradley et al., 2013; 

Sand-Jecklin et al., 2014; Whitty et al., 2016). Patienterna underströk vikten av att 

språket vid bedsiderapporteringen anpassades till en lämplig nivå för att de skulle 

kunna uppfatta innehållet korrekt (Benham-Hutchins et al., 2017; Bruton et al., 2016; 

Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). Genom att sjuksköterskorna samtalade i ett 

normalt tonläge, stod vid sängens huvudända och frågade respektive svarade 

patienten reducerades patientens upplevda oro och ökade delaktigheten vid 

bedsiderapporteringen (Benham-Hutchins et al., 2017; Bruton et al., 2016). Stor vikt 

lades även vid att sjuksköterskorna skulle prata till patienten, inte om patienten 

(Benham-Hutchins et al., 2017; Lupieri et al., 2016). Yngre patienter upplevde det 

lättare att förstå de medicinska orden och sammanhangen än den äldre generationen 

(Lupieri et al., 2016; Kerr et al., 2013). Patienter som upplevde svårigheter att förstå 
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innebörden och språket i överrapporteringen mellan sjuksköterskorna gav en ökad 

ängslan (Kerr et al., 2013). Dock ansågs sjuksköterskornas anpassade språk vid 

bedsiderapportering vara tillräckligt tydlig för majoriteten av patienterna att förstå 

innebörden (Bruton et al., 2016; Ford et al., 2014; McMurray et al., 2011). Överlag 

framkom det att majoriteten inte upplevde några problem med att avbryta 

överrapporteringen (McMurray et al., 2011). 

 

Faktorer som försvårade patientens delaktighet 

Patienterna upplevde sig bli exkluderade vid bedsiderapportering när 

sjuksköterskorna kollade ner i sina papper, stod vid fotändan på sängen och samtalade 

med låg röst, vilket försvårade patienternas engagemang (Bruton et al., 2016). 

Ytterligare aspekter, som minskade den upplevda möjligheten till deltagande, 

beskrevs vara om sjuksköterskorna visade att de hade bråttom, använde komplicerade 

ord, visade ointresse, behandlade patienten som ett nummer istället för en person samt 

bristande ögonkontakt (Benham-Hutchins et al., 2017). En patient uttryckte 

maktlöshet när ett helt team av sjukvårdspersonal och studenter medverkade i 

överrapporteringen vid patientens säng. Detta kan vara en bidragande faktor till varför 

vissa patienter upplevde sig exkluderade, trots att överrapporteringen skedde vid 

sängen (Benham-Hutchins et al., 2017). Av den orsaken framkom det att patienterna 

uppskattade bedsiderapportering främst när endast den ansvariga sjuksköterskan samt 

sjuksköterskan som skulle gå på sitt pass deltog (Whitty et al., 2016). Den begränsade 

tiden vid bedsiderapporteringen upplevdes även som ett hinder för en patient då 

önskan om att diskutera sin diagnos inte kunde uppfyllas (McMurray et al., 2011). 

Deltagandet försvårades för patienter med sänkt medvetande, som orsakats av till 

exempel stark analgetika (smärtlindring), detta eftersom de upplevde svårigheter att 

fokusera vid överrapporteringen (Benham-Hutchins et al., 2017). Andra patienter 

upplevde även att deras åsikter inte uppmuntrades av sjuksköterskan vilket påverkade 

deras delaktighet i informationsutbytet. Det varierade mellan patienterna angående 

hur benägna de var att flika in under bedsiderapporteringen (McMurray et al., 2011). 

Stundvis var de osäkra på när och hur de kunde avbryta överrapporteringen och 

uppskattade därför att bli tillfrågade ifall det var något som de ytterligare ville lägga 

till (McMurray et al., 2011). Vissa patienter upplevde att de endast kunde bidra eller 

lägga sig i bedsiderapporteringen när de blev tillfrågade av sjuksköterskan (Kerr et 

al., 2013). En del patienter uttryckte en oro över att sjuksköterskorna upplevde 

patientens engagemang som en distraktion och höll sig därför som en tyst åhörare 

(Bruton et al., 2016; McMurray et al., 2011).  
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Tabell 1. Resultatartiklarnas representativitet i framkomna huvudteman.  

 Patientens 

upplevelse av 

relationen till 

sjuksköterskan  

Patientens 

upplevelse av 

tillgång till 

information 

Patientens 

upplevelse av 

att vara delaktig 

Benham- Hutchins, Staggers, 

Mackert,  Johnson, & DeBronkart 

(2017). 
✓ ✓ ✓ 

Bradley, & Mott (2013).  
✓ ✓ ✓ 

Bruton, Norton, Smyth, Ward, & 

Day (2016). ✓ ✓ ✓ 

Ford, & Heyman (2016).  
✓ ✓ 

Ford, Heyman, & Chapman (2014). 
✓ ✓ ✓ 

Kerr, McKay, Klim, Kelly, & 

McCann (2013). ✓ ✓ ✓ 

Lu, Kerr, & McKinlay (2013). 
✓ ✓ ✓ 

Lupieri, Creatti, & Palese (2016). 
✓ ✓ ✓ 

McMurray, Chaboyer, Wallis, 

Johnson, & Gehrke (2011). ✓ ✓ ✓ 

Sand-Jecklin, & Sherman (2014). 
✓ ✓ ✓ 

Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano, 

& Chaboyer (2016). ✓ ✓ ✓ 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Den allmänna litteraturstudien genomfördes med syfte att beskriva patientens 

upplevelse av bedsiderapportering i samband med skiftbytet mellan sjuksköterskor i 

sjukhusmiljö. Ämnet valdes utifrån probleminventering som Henricson (2012) 

beskriver som en process där ämnena av intresse utforskas. Bedsiderapportering 

valdes med anledningen att metoden är relativt oanvänd i Sverige samt att få 

fördjupad kunskap för att kunna se om nuvarande överrapporteringsmetod kunde 

förbättras. Därför ansågs forskning inom ämnet vara av intresse. Den inledande 

sökningen stärkte litteraturstudien genom att författarna erhöll en djupare förståelse 

för ämnet samt en inblick kring sökord och en överblick över tillgängligt material 

(Wallengren & Henricson, 2012). Detta upplevdes underlätta och effektivisera den 

egentliga sökningen. 

 

Sökorden har utformades enligt anvisningar från Östlund (2012), som menar att 

sökorden skall ha grund i syftet och valdes för bästa möjliga representation av ämnet. 

Samtliga sökord, som redovisas i tabell 2, plockades ut från syftet med undantag från 

ordet nursing. Sökordet nursing användes för att säkra studiens inriktning mot 

omvårdnad, som är huvudämnet för sjuksköterskan (Dahlborg Lyckhage, 2012b). 

Kvalitén på sökningen ökade, eftersom synonymer av bedsiderapportering användes i 

sökningsprocessen, vilket reducerade risken att gå miste om relevanta resultatartiklar 

(Östlund, 2012). Om endast en översättning av bedsiderapportering hade använts så 

kunde resultatet påverkats, eftersom relevanta artiklar hade kunnat missas. Ämnesord 

skall användas i syfte att specificera sökningen (Karlsson, 2012), därför kan 

sökresultat påverkats av bristen på ämnesord. Dock gav användningen av synonymer 

tillsammans med den booleska operatorn OR en tillräckligt specificerad sökning. 

Användning av booleska operatorer hjälpte till för att kombinera valda sökord med 

»AND« respektive »OR« (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). Vidare 

beskrivs det att användningen av »AND« ger ett snävare resultat, vilket kan ha 

påverkat sökresultatet, dock var användningen av den booleska operatorn viktig för 

att möjliggöra inklusion av samtliga sökord. Användningen av trunkering (*) 

resulterade i en bredare sökning (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012; 

Östlund, 2012), som minskade risken för att gå miste om av relevanta artiklar. 

Fritextsökning tillämpades vid majoriteten av sökningarna, vilket Karlsson (2012) 

beskriver som en ospecifik sökning. Användningen av booleska operatorer, 

trunkering, ämnesord samt fritextsökningar blev sökningen specifikt riktad mot syftet. 

 

Enligt Östlund (2012) är forskning en “färskvara” och användning av 

årtalsavgränsningar hjälpte till att få åtkomst till nyare material. Således tillämpades 

begränsningar mellan åren 2008-2018, som medförde att sökningen endast resulterade 

i aktuell forskning. Detta kan ha påverkat resultatet då artiklar med äldre ursprung 

möjligtvis hade bidragit med relevant fakta. Resultatet kan även ha påverkats av att 

endast innefatta artiklar med engelsk text, som Östlund (2012) menar kunde ha 
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försvårat processen på grund av att det ej är författarnas modersmål. Begränsningen 

kunde även ha exkluderat relevanta artiklar på grund utav den språkliga barriären. En 

styrka med arbetet var att begränsningen peer reviewed användes, vilket stärkte 

studiens kvalité (Wallengren & Henricson, 2012; Östlund, 2012). Dock fanns inte den 

möjligheten i databasen PubMed och detta kan vara en svaghet, å andra sidan fanns 

det etiska övervägande eller etiska tillstånd. Resultatartiklarna granskades enligt 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och användes endast då i studien då 

grad I eller II av vetenskaplig kvalité uppnåddes vilket indikerade på god vetenskaplig 

nivå. Karlsson (2012) betonade vikten av kvalitetssäkring och därför valdes artiklar 

med grad III (tre) från Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall att exkluderas, 

vilket kan sägas vara en styrka i studien. En svaghet med användningen av Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall kunde vara att författarna till förevarande 

litteraturstudie är nybörjare vid hanteringen av bedömningsmallen, vilket kan ha 

påverkat kvalitetsbedömning av artiklarna.  

 

Under sökprocessen nyttjades högskolans bibliotekariers kunskap, vilket Forsberg 

och Wengström (2015) beskriver, som en hjälp för att effektivisera sökningen. Enligt 

Karlsson (2012) är det viktigt att utforska vad olika databaser innefattar, därför valdes 

Cinahl, PsycInfo samt PubMed, eftersom de var inriktade mot ämnet omvårdnad 

(Forsberg & Wengström, 2015), vilket är sjuksköterskans huvudområde. Enligt 

Karlsson (2012) bör en bred sökning tillämpas intialt för att sedan specificera 

sökningen ytterligare. För att sökningen skulle bli så grundlig som möjligt, valdes den 

att genomföras med både den breda respektive snävare sökordskombination i samtliga 

ovan nämnda databaser (Karlsson, 2012). Metoden på sökningen reducerade på så vis 

risken för att gå miste om relevanta resultatartiklar, vilket ökade studiens pålitlighet. 

Sökningen i samtliga databaser resulterade i många dubbletter, vilket visade på att 

sökningen var väl inriktad mot syftet och därför ansågs stärka studien. En viss 

svårighet upplevdes med att hitta relevanta artiklar, eftersom bedsiderapportering är 

relativt oetablerat i världen, vilket kan ha påverkat arbetet genom begränsad 

förekomst resultatartiklar. Efter grundliga sökningar i samtliga databaser, hittades 11 

givande resultatartiklar, dock endast från Australien, USA, England och Italien. Detta 

påverkade eventuellt litteraturstudiens överförbarhet då de olika ländernas kultur och 

struktur i vården kan se annorlunda ut jämfört med den svenska hälso- och 

sjukvården. 

 

Artiklarna, som inkluderades i studien, lästes och reflekterades utifrån innehållets 

likheter och skillnader flertalet gånger, både var för sig och tillsammans. Detta anser 

Friberg (2012) vara en styrka, eftersom en djupare förståelse erhålls. 

Litteraturstudiens trovärdighet ökar då samtliga resultatartiklar innehöll liknande 

inriktningar, vilket förenklade identifiering av studiens teman och subteman. 

Resultatartiklarna, som användes, var sex kvalitativa, fyra kvantitativa samt en mixad 

metod. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ökar studiens triangulering genom 

användningen av olika ansatser då fenomenet undersöktes från olika perspektiv och 

detta ansågs öka trovärdigheten. Därför bidrar även artiklarnas olikheter gällande 
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designen till ytterligare utökat perspektiv. All fakta från artiklarnas resultat redovisas i 

litteraturstudien vilket ökar trovärdigheten. För att förtydliga att samtliga artiklar 

bidrog till resultatet redovisas deras representativitet i tabell 1. Stor noggrannhet 

vidtogs även kring formulering samt översättning av resultatartiklarna så att 

syftningsfel undveks i största möjliga mån, vilket anses som en styrka i studien. Som 

stöd för att förtydliga studiens innehåll användes både tabeller och figurer enligt 

anvisningar från litteraturen (Friberg, 2012; Henricson & Mårtensson, 2012), vilket 

ökar studiens vetenskapliga kvalité (Eriksson, Högberg & Gustafsson, 1998). 

Förförståelse beskrivs som den kunskap, värdering och erfarenhet som författarna 

redan besitter om ämnet (Priebe & Landström, 2012). Båda författarna till 

förevarande litteraturstudie har arbetat inom vård och omsorg och hälso- och 

sjukvården sedan tidigare. Den ena författaren har lång erfarenhet av äldreomsorg och 

den andra har omfattande erfarenhet från somatisk slutenvård. Båda har en viss 

förförståelse för upplevelsen av traditionell rapportering, men har inte varit i kontakt 

med bedsiderapportering. Båda har även en förförståelse kring patienternas önskan 

om information, säkerhet och delaktighet. Genom att redovisa denna förförståelse 

ökar litteraturstudiens pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom 

författarna diskuterat detta och varit medvetna om sin förförståelse, minimerades 

risken för att det skulle påverka tolkningen av resultatartiklarnas innehåll. Under 

arbetets gång fördes loggbok dagligen där reflektioner samt planering fördes ner. 

Detta beskrivs av Henricson (2012) som ett viktigt steg i forskningsprocessen, vilket 

Wallengren och Henricson (2012) menar öka studiens pålitlighet och 

bekräftelsebarhet. Under arbetet har även objektiva läsare läst igenom och kritiskt 

granskat materialet i litteraturstudien, så kallad peer debriefing, vilket enligt 

Wallengren och Henricson (2012) ökar studiens trovärdighet.  

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva inneliggande patientens upplevelse av 

bedsiderapportering i samband med skiftbytet mellan sjuksköterskor i slutenvård. 

Eftersom felaktig information är den största orsaken till patientskador på sjukhus 

(WHO, 2006, refererad i Tobiano et al., 2017a), valdes bedsiderapportering med syfte 

att undersöka om denna metod påverkade information, säkerhet och inneliggande 

patienters delaktighet i slutenvården. I resultatet framkom det att patienternas 

möjlighet till att ta del av information samt delaktighet ökade. Det visade sig även att 

vården upplevdes säkrare och mer kontrollerad när patienterna hade tillgång till vad 

som sades vid överrapporteringarna.   

 

Förändring i informationsbehov  

För nära 30 år sedan beskrev Waight (1992, refererad i Cahill, 1998) att fokus började 

läggas på patienternas deltagande i vården och för att underlätta detta, gjordes försök 

att flytta överrapporteringen från expeditioner till att förläggas i anslutning till 

patientsängen. Detta mottogs dock inte som förväntat, eftersom patienterna upplevdes 
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ovilliga att medverka (Candy, 1991, refererad i Cahill, 1998). Litteraturstudiens 

resultat visade däremot att patienter i dagens samhälle uttryckte att informationen var 

ständigt eftertraktad och att de önskade ökad delaktighet i sin vård (Bruton et al., 

2016; Lu et al., 2014; Lupieri et al., 2016; Whitty et al., 2016). Resultatet tyder därför 

på att det med tiden har skett en förändring hos patienterna i hur benägna de är att 

vara delaktig i sin egen vård, vilket bekräftas av Birkler & Ronald Dahl (2014). Under 

det senaste årtiondet har patienterna haft tillgång till sin journal (e-journal) via 

internet, vilket har bidragit till att informationen om patienternas har varit åtkomliga. 

Därför kan en koppling ses till att patienternas ökade tillgång till information via 

internet har lett till större behov av delaktighet i sin egen vård. Denna digitaliseringen 

av vården benämns som E-hälsa och innefattar bland annat att patientjournalerna 

numera är elektroniska och går att läsa på internet (Regeringskansliet, 2016). Vidare 

beskrivs det att Sverige började utveckla e-hälsostrategier 2006 med syfte att öka 

patienternas delaktighet och självständighet i vården. Tack vare e-hälsan har det blivit 

möjligt för patienterna att vara mer självbestämmande och ha ökad kontroll över 

sjukdomstillstånd, vård och behandling. Detta ställer krav på att patienterna är 

tillräckligt informerade för att ha möjlighet att ta egna beslut grundade i fakta. 

Eftersom patienterna i dagens samhälle har möjlighet att läsa information, bland annat 

angående deras diagnoser och hälsotillstånd via e-journalen, så kan det väcka en 

nyfikenhet om ytterligare information. Denna utveckling kan vara en förklaring till 

varför resultatet uppvisar att patienternas informationsbehov har ökat jämfört med då 

e-hälsa inte var etablerad.  

 

Skillnader mellan patientens och sjuksköterskans upplevelse  

För att få en helhetsbild över bedsiderapporteringsmetoden var det aktuellt att jämföra 

likheter samt skillnader mellan patienters och sjuksköterskors upplevelser. 

Litteraturstudiens resultat visade på att majoriteten av patienterna inte såg språket 

som något problem när sjuksköterskorna anpassade språknivån (Bruton et al., 2016; 

Ford et al., 2014; McMurray et al., 2011). Patienterna upplevde även det viktigt att 

sjuksköterskorna pratade till dem, inte om dem för att få en så välfungerande 

överrapportering som möjligt (Benham-Hutchins et al., 2017). Sjuksköterskorna 

uttryckte dock att språket vid bedsiderapportering var problematiskt då de uttryckte 

oro över att patienterna inte skulle förstå vad som sades (Johnson et al., 2013). I 

tidigare forskning framkom det även att en bra överrapportering byggde på en 

välfungerande kommunikation (Johnson et al., 2013), men att det krävde träning 

(Street et al., 2011). Träning i kommunikation är något som borde prioriteras redan i 

sjuksköterskornas utbildning, detta kan eventuellt genomföras genom regelbunden 

praktisk tillämpning i form av simuleringsövningar. Simuleringsövningarna kan 

hjälpa den blivande sjuksköterskan att förberedas inför flertalet situationer som de 

kan komma att ställas inför efter utbildningen. Om sjuksköterskestudenter redan i 

under utbildningen övar på bland annat bedsiderapportering både vid simulering samt 

i samband med verksamhetsförlagd utbildning, bidrar det sannolikt till en ökad 

trygghet till att tillämpa denna metod för överrapportering. Träning är viktig då 
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kommunikation är ett redskap, som ständigt används är av stor betydelse för säker och 

effektiv vård. I litteraturstudiens resultat framkom det att patienterna inte uppskattade 

när det var ett stort antal vårdpersonal vid bedsiderapporteringen, vilket resulterade i 

att patienterna kände sig exkluderade och att de hade svårare att delta (Benham-

Hutchins et al., 2017). Detta liknar även sjuksköterskornas preferenser vid 

bedsiderapportering, då det beskrevs vara ett störningsmoment när ett stort antal 

sjuksköterskor deltog (Tobiano et al., 2017b). Vidare visade sjuksköterskorna oro 

över att det kunde leda till att patienternas möjlighet till att bidra med information och 

ställa frågor skulle minskas. Majoriteten av patienterna uppskattade möjligheten att 

anhöriga hade möjlighet att medverka under överrapporteringen (Kerr et al., 2013; 

Whitty et al., 2016), dock skulle anhörigas deltagande inte göras till en rutin, utan 

patienterna önskade att bli tillfrågade om det var deras önskemål (Whitty et al., 2016). 

Patientens preferenser skall alltid tas i beaktande för att bedriva personcentrerad vård. 

Stödet från anhöriga uppskattades av patienterna eftersom de kunde ställa frågor om 

patienten inte var tillräckligt välmående för att delta. Sjuksköterskorna kände 

stundtals att anhörigas deltagande kunde vara distraherande och att de ställde 

irrelevanta frågor (Tobiano et al., 2017b). Beroende på hur situationen yttrar sig 

alternativt om situationen är akut eller icke-akut, bör sjuksköterskorna stundtals 

överväga lämpligheten för anhörigas deltagande. I annan forskning beskrevs det att 

vissa sjuksköterskor upplevde att patientens delaktighet var olämpligt vid 

överrapporteringen (Johnson et al., 2013), till skillnad från en studie där patienterna 

uttryckte att delaktighet i överrapporteringen var deras rättighet, eftersom de ansåg sig 

vara experter på sig själva (Lupieri et al., 2016). Det beskrevs som utmanande att 

involvera patienten vid överrapporteringen, eftersom det ökade kravet på kompetens 

(Johnson et al., 2013). Eftersom överrapporteringen skedde vid patientens säng kan 

det tänkas bli en stor press på sjuksköterskan att både vara påläst och samtidigt 

använda en bra teknik för att patienten skall uppleva att de är pålästa och tillförlitliga. 

Då patienterna uttryckte oro om de märkte att sjuksköterskorna inte var tillräckligt 

insatta, så kan detta vara orsak till sjuksköterskornas upplevda press. Detta kan vara 

en stor stressfaktor för sjuksköterskor över lag, men framför allt för oerfaren personal. 

Pressen kan därför antas vara ett hinder till införande av bedsiderapportering. När 

bedsiderapporteringen var välfungerande fick patienterna en större förståelse för 

sjuksköterskornas kompetens, vilket gav dem en ökad trygghetskänsla att låta 

sjuksköterskorna ta ansvar för vården (Lu et al., 2014). Patienterna menade även att 

det bidrog till en större förståelse för vem som var patientansvarig (Bradley et al., 

2013; Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2011). Samtidigt visade andra studier att 

sjuksköterskorna uppskattade att få en helhetsbild av patienten samt kunna koppla 

samman namnet till ett ansikte (Street et al., 2011). Bedsiderapportering underlättar 

för sjuksköterskan att värdera patientens aktuella mående och eftersom 

sjuksköterskans skyldighet är att ständigt bedöma patienten hälsotillstånd så bidrar 

bedsiderapportering en möjlighet att göra denna bedömningen. Detta ökar 

patientsäkerheten då sjuksköterskan inte behöver förlita sig på kollegans bedömning 

utan själva göra en aktuell bedömning.  
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Sekretess 

Eftersom alla sjuksköterskor är skyldiga till att följa offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400), ansågs utförandet av bedsiderapportering innebära en mängd 

svårigheter i att upprätthålla sekretessen (Tobiano et al., 2017). Majoriteten av 

patienterna upplevde dock inte det problematisk (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014; 

Lupieri et al., 2016). Sjuksköterskornas rädsla för att bryta sekretessen beskrevs till 

viss del vara obefogad då det ansågs vara ett större bekymmer än vad patienterna 

upplevde (Latour & Albarran, 2012; Tobiano et al., 2017b). Frågan kan ställas om det 

är korrekt att diskutera en del ämnen vid bedsiderapportering även om patienten inte 

upplever att det är något fel. Lämpligheten kan ifrågasättas trots om patienten 

uttrycker sitt godkännande. Eftersom sjuksköterskorna har lagar att följa, krävs en 

viss anpassning vid informationsutbytet på flerbäddssalar på sjukhusets 

vårdavdelningar. Bedsiderapportering kan eventuellt förbättra sekretesshanteringen på 

vissa avdelningar då överrapportering mellan sjuksköterskor sker i korridorerna i så 

kallade moduler. Dessa moduler används med syftet att vara stationerad ute i 

korridorerna även under överrapportering lättillgänglig för patienterna genom att vara 

utplacerade i korridoren. Detta medför att sekretessen riskeras och att flertalet 

obehöriga har möjlighet att ta del av informationen som diskuteras öppet. I dessa fall 

kan bedsiderapportering förbättra sekretesshanteringen då antal åhörare begränsas 

beroende på salens omfattning av patienter samt sjuksköterskans anpassning av 

språket så att informationen endast når patienten i fråga. Det framkom i 

litteraturstudien att patienterna ansåg att sjuksköterskorna hanterade 

överrapporteringarna på ett professionellt vis (Lupieri et al., 2016) samt övervägde 

vilka ämnen som var lämpliga att diskutera vid deras sängar (Lu et al., 2014). Trots 

detta kvarstår problemet med bedsiderapportering då sjuksköterskorna var obekväma 

med att framföra känslig information (Tobiano et al., 2017b) samt kände oro för att 

bryta lagen (Tobiano et al., 2017a). Sekretesslagen innebär att uppgifter om patientens 

personliga förhållanden och hälsotillstånd ej får föras vidare om det inte är tydligt att 

informationen kan framföras utan att patienten som informationen gäller eller dennes 

anhöriga, blir lidande (SFS, 1980:100). Därför bör detta beaktas under 

bedsiderapportering, men även under läkarronder då båda tillfällen hanterar känslig 

information som omfattas av sekretessen. Därför kräver läkarronder och 

sjuksköterskornas överrapporteringar en viss anpassning för att inte bryta sekretessen. 

För att undvika att riskera sekretessen kan ett alternativ vara att flytta 

överrapporteringen till ett avskilt rum, detta för patienten som är tillräckligt 

välmående samt har möjlighet till förflyttning. I studien framgick det att vissa 

patienter upplevde det märkligt att det fanns ett motstånd till bedsiderapporteringen 

angående rädslan för att bryta tystnadsplikten, detta eftersom läkarna tilläts hålla sina 

medicinska ronder dagligen utan att ifrågasättas (Bentley, 2012). Patienternas 

önskemål angående överrapporteringen föreslogs att efterfrågas och litteraturstudien 

bekräftar detta samt belyser att det även gäller känsliga ämnen (Whitty et al., 2016). 

Det betonades att vissa ämnen eventuellt bör uteslutas från bedsiderapportering och 

istället diskutera dessa i ett enskilt rum (Lu et al., 2014). Något, som inte framkom i 
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resultatet, var om bedsiderapportering var olämplig att användas beroende på vilken 

patient, som skulle delta. Lämplighet bör diskuteras exempelvis när patienten är 

drabbad av någon form av kognitiv svikt, men forskning visar endast på att 

överrapporteringen var svår att följa för en patient då denne var påverkad av starkt 

smärtstillande (Benham-Hutchins et al., 2017). Egentligen är detta även en fråga om 

etik då sjuksköterskan ska värna om patienternas integritet. Å andra sidan, kan 

patienter i samma rum uppleva obehag över att få veta mer än de önskar. Det kan 

väcka många olika sorters känslor. Dessutom finns det en risk att sådant som omfattas 

av sekretess, kan komma ut till andra privatpersoner och hamna i obehörigas 

”händer”. Således finns det en kunskapslucka angående hur olika situationer ska 

hanteras. 

 

Sjuksköterskans kärnkompetenser 

Sjuksköterskornas kärnkompetenser utvecklades för att lägga grunden för god vård 

(Leksell & Lepp, 2013). Detta framtogs i syfte att förtydliga sjuksköterskornas roll 

inom sjukvården samt förtydliga kraven på sjuksköterskornas utbildning. I resultatet 

så fanns tydliga kopplingar till tre av sex kärnkompetenser; informatik, 

personcentrerad vård samt säker vård. Tidigare forskning betonade att patienterna 

länge har haft ett ökat behov av tillgång till information angående deras vård samt 

efterfrågade regelbundna uppdateringar angående hälsotillstånd och behandling 

(Timonen et al., 2000). Patienterna inom hälso- och sjukvården upplevde även att 

informationen angående bland annat behandling och vården brast och därför krävde 

förbättring (Krol et al., 2015). Det överensstämde med resultatet då det visade på ett 

stort informationsbehov hos patienterna (Bruton et al., 2016; Lu et al., 2014; Lupieri 

et al., 2016; Whitty et al., 2016) och därför krävs metoder för att utveckla strategier 

för hur sjuksköterskorna ska ha möjlighet tillmötesgå det behovet. Forskningen visade 

att patienterna var rädda för att sjuksköterskorna undanhöll information och ville 

snarare höra för mycket än för lite (Benham-Hutchins et al., 2017). Enligt 

Patientlagen (SFS 2014:821) ansvarar hälso- och sjukvårdspersonalen för att patienten 

hålls välinformerade. Litteraturstudien visade på att patienterna upplevde 

bedsiderapportering som ett bra redskap för att erhålla den önskade informationen 

(Benham-Hutchins et al., 2017; Bradley et al., 2013; Bruton et al., 2016; Ford et al., 

2016; Ford et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2016; 

McMurray et al., 2010; Sand-Jecklin et al., 2014; Whitty et al., 2016) och detta stöds 

även av tidigare forskning (Street et al., 2011). Oavsett om bedsiderapportering eller 

någon annan metod används, så behövs en lösning på informationsbristen som 

patienterna upplever från hälso- och sjukvården, eftersom deras upplevda brist på 

information kan öka lidandet ytterligare. Bedsiderapportering bidrog till en ökad 

informationstillgång och därmed till att patienterna upplevde en säkrare vård då de 

kunde kontrollera att rätt innehåll framfördes (Bradley et al., 2013; Bruton et al., 

2016; Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). Detta styrker Connolly (2017), som 

beskrev att patientsäkerheten ökade när patienten fick möjlighet att korrigera 

eventuella fel, som uppkom under rapporteringen. Enligt lagen är det 
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sjuksköterskornas skyldighet att se till så patienterna och deras anhöriga har möjlighet 

att bidra till patientsäker vård (Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659). Patienterna 

beskrev att bedsiderapportering gav utrymme för att både de och deras anhöriga 

skulle kunna klargöra, korrigera och avbryta överrapporteringen vid behov, vilket 

ökade upplevelsen av säkerhet i hälso- och sjukvården (Kerr et al., 2013). Patienterna 

uttryckte att de kände sig tryggare till följd av detta (Bradley et al., 2013; Bruton et 

al., 2016; Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016). Då patienterna var aktiva deltagare, 

skapades möjligheten att inkluderas i beslutsfattandet om deras egen vård och 

behandling (Bucknall et. al., 2016). Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver 

att vården skall utformas efter patientens önskemål i största möjliga mån och detta 

sker genom att involvera patienten. Patienterna upplevde en ökad delaktighet i sin 

vård när bedsiderapportering tillämpades (Benham-Hutchins et al., 2017; Bradley et 

al., 2013; Bruton et al., 2016; Ford et al., 2016; Ford et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lu 

et al., 2013; Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 2010; Sand-Jecklin et al., 2014; 

Whitty et al., 2016), men även att de blev bemötta som en person främst, inte enbart 

som patient (McMurray et al., 2011). Detta beskrev Finest (2010) som definitionen av 

personcentrerad vård, vilken uppnås genom att öka patientens grad av delaktighet 

(Bucknall et al., 2016). I litteraturstudiens framkom det att patienternas delaktighet i 

bedsiderapporteringen till stor grad berodde på sjuksköterskorna (Bruton et al., 2016). 

Beroende på hur sjuksköterskornas strategier vid överrapporteringen yttrade sig, så 

varierade patienternas delaktighet. Vidare framkom det att patienterna hade olika 

önskemål gällande delaktigheten vid bedsiderapportering. Patienterna uppskattade när 

sjuksköterskorna frågade efter deras åsikter eller ifall de hade några frågor istället för 

att de själv skulle avbryta överrapporteringen (McMurray et al., 2011). Vidare 

åtgärder för att åstadkomma personcentrerad vård var god vård samt ett empatiskt 

förhållningssätt för att öka tilliten till sjuksköterskan (Bucknall et al., 2016). Genom 

ett öppet och ärligt förhållningssätt, kan tilliten ökas mellan patienten och 

sjuksköterskan. Detta kan uppnås genom bland annat tillämpning av 

bedsiderapportering då metoden visar patienten att information inte undanhålls samt 

att de får ta del av vad som diskuteras. Detta stöds även i tidigare forskning då det 

beskrevs att bedsiderapporteringen möjliggjorde personcentrerad vård (Johnson et al., 

2013) och utvecklade ett partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten (Connolly, 

2017).  

 

Peplaus omvårdnadsteori 

Samspelet mellan sjuksköterskorna och patienterna ansågs vara betydande då det gav 

en möjlighet för patienten att kunna vara med i beslutfattandet (Evans, Deutsch, 

Drake & Bullock, 2017; Gastmans, 1998). Peplau menar att sjuksköterskorna bör 

främja en god patientrelation för att skapa ett välfungerande samspel med patienten 

och det betonas vara en grundsten inom omvårdnad (D’Antonio et al., 2013). 

Bedsiderapporteringen medförde att patienterna uppfattade relationen med 

sjuksköterskan som ett partnerskap (McMurray et al., 2011). Peplau (1952) beskrev 

fyra stadier av sjuksköterske- och patientrelationen, som möjliggjorde ett fungerande 
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samspel (redovisas i figur 1). Samtliga stadier framstår tydligt i bedsiderapportering 

då det i föreliggande litteraturstudie framgår att patienterna gavs möjlighet att 

uttrycka sina behov samt ställa frågor, (Whitty et al., 2016), såsom orientering. Om 

sjuksköterskan, som mottog informationen hade tillräckligt med kompetens, 

uppmärksammades patientens frågor och önskemål (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 

2016), det vill säga identifiering. Vidare har då en välfungerande relation möjlighet 

att utvecklas (tillämpning). Slutligen ska patienten få svar på ställda frågor samt hjälp 

med uttryckta behov, vilket kan anses vara lösning. Peplau beskrev även att relationen 

mellan sjuksköterskorna och patienterna skulle kunna vara terapeutiskt (Pokorny, 

2010). Detta framkom även i litteraturstudien att patienterna upplevde en ökad tillit 

till sjuksköterskorna då de i samband med bedsiderapportering blev medvetna om 

sjuksköterskornas kompetens (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2016) och lärde känna 

dem på en annan nivå (Bradley et al., 2013; Lupieri et al., 2016; McMurray et al., 

2011). Därför upplevde patienterna inga tvivel över att överlämna sig i deras händer 

(Lupieri et al., 2016). Vidare bidrog bedsiderapportering till att patienterna kände sig 

behandlade som personer först och patienter i andra hand, vilket även bidrog till den 

terapeutiska relationen (McMurray et al., 2011). Relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan är viktig då det påverkar patientens upplevelse av vården. En 

välfungerande relation kan bidra med en känsla av trygghet och stöd trots att 

patienten upplever svåra händelser och befinner sig i en utsatt situation. 

Sjuksköterskor har som ansvar att i största möjliga mån lindra lidande och en 

terapeutisk relation kan ses som ett redskap för att lindra lidandet för patienten. 

Peplau beskrev att mötet mellan patienterna och sjuksköterskorna aldrig blir helt 

jämställt (Gastmans, 1998), detta styrks även av litteraturstudien då patientens 

möjlighet till delaktighet vid bedsiderapportering till stor del styrdes utav 

sjuksköterskornas handlingar (Benham-Hutchins et al., 2017; Bruton et al., 2016; 

Ford et al., 2016; Ford et al., 2014). Vidare beskrevs det att beroende på hur 

sjuksköterskorna utförde överrapporteringarna, så påverkades patienternas nivå av 

involvering. Resultatet visade att genom bedsiderapportering delade sjuksköterskorna 

med sig av den informationen patienterna önskade, vilket gav patienterna en känsla av 

makt (Lu et al., 2014), vilket Gastmans (1998) beskrev tidigare. Sjuksköterskorna bör 

ha i åtanke att de befinner sig i en maktposition i den ledande rollen som 

omvårdnadsansvarig, eftersom de besitter mer kunskap om sjukvården än patienten 

och därför att inte missbruka den. på grund av denna makt, så är det viktigt att vara 

extra lyhörd på patientens önskemål och därför är det av stor vikt att sjuksköterskorna 

har ett ödmjukt och öppet förhållningssätt. Vidare beskriver Peplau att 

sjuksköterskorna behöver anta ett professionellt förhållningssätt och ha tillräckligt 

med kompetens för att möta patienten på rätt sätt. Litteraturstudien visade på att 

patienterna upplevde mötet mer jämställt när sjuksköterskorna involverade 

patienterna samt visade medmänsklighet och omsorg (Lupieri et al., 2016; McMurray 

et al., 2011). 
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Konklusion och implikation 

I litteraturstudien framkom det att majoriteten av patienterna upplever 

bedsiderapportering som en bra överrapporteringsmetod med många fördelar. I 

dagens samhälle önskar patienterna inom slutenvården mer information angående sin 

vård, sjukdomstillstånd och behandling. Bedsiderapportering visar sig ge en ökad 

möjlighet för patienterna att få tillgång till den information de vill ha samt ger en 

ytterligare möjlighet att bli delaktig i sin egen vård. Även om överrapporteringen 

skedde vid sängen, så upplevde majoriteten av patienterna inte att sekretessen bröts på 

grund av sjuksköterskornas professionella hantering av känslig data. Patienterna 

uppskattade att överrapporteringen gav en förbättrad relation till sjuksköterskan 

genom att de blev medvetna om sjuksköterskans kunskap och kompetens. Patienterna 

upplevde även en större medmänsklighet hos sjuksköterskan, vilket resulterade i 

känslan av att de först och främst sågs som en person, inte en patient. Patienternas 

känsla av trygghet ökade och patientsäkerheten upplevdes förbättrad då patienten 

hade möjlighet att korrigera fel. Förväxlingsrisken reducerades även samt att de fick 

en klarhet i vilken sjuksköterska som var omvårdnadsansvarig. Trots att 

bedsiderapporteringen skedde vid patientens säng så varierade patientens nivå av 

deltagande beroende på hur sjuksköterskan involverade patienten. Vissa 

sjuksköterskor exkluderade patienterna beroende på hur de utförde 

överrapporteringen eller på grund av ovilja till patientdeltagande, vilket resulterade i 

att patientens nöjdhet med bedsiderapporteringen minskade. 

 

Litteraturstudien visade på att patienterna upplevde en ökad nöjdhet med vården då 

bedsiderapportering användes. Metoden lämpar sig för personcentrerad vård vilket 

den svenska hälso- och sjukvården strävar efter. Begränsat med forskning noterades 

från Sverige och överrapporteringsmetoden kan därför behöva anpassas till svenska 

förhållanden. Bedsiderapportering anses vara en metod, som ökar patientsäkerheten 

vid överrapportering mellan sjuksköterskorna och är därför ett viktigt ämne att 

undersöka vidare. Kunskapsluckor angående vissa moment i bedsiderapporteringen, 

som sekretess samt lämplighet relaterat till patientens tillstånd, uppmärksammades 

genom förevarande litteraturstudie. Ämnet behöver därför vidare beforskas. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Sökord Cinahl Psycinfo Pubmed 

Bedsiderapport “Bedside handoff*” [Fritext] “Bedside handoff*” [Fritext] “Bedside handoff*” [Fritext] 

Bedsiderapport “Bedside report*” [Fritext] “Bedside report*” [Fritext] “Bedside report*” [Fritext] 

Bedsiderapport 
“Bedside handover*” 

[Fritext] 
“Bedside handover*” [Fritext] 

“Bedside handover*” 

[Fritext] 

Bedside skift 

rapport 
“Bedside shift report*” 

[Fritext] 
“Bedside shift report*” [Fritext] 

“Bedside shift report*” 

[Fritext] 

Patient (MH "Patients") Patient* [Fritext] Patient* [Fritext] 

Upplevelser Experienc* [Fritext] Experienc* [Fritext] Experienc* [Fritext] 

Omvårdnad Nursing [Fritext] MAINSUBJECT.EXACT("Nursing") Nursing [MeSH Terms] 

 

 



BILAGA B  

 

 Tabell 1: Sökhistorik 

 

 

Datum Databas 
Sökord/begränsningar/ 
Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat-

artiklar 

180215 
 

CINAHL 
 

“Bedside handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside report*” 

OR “Bedside shift report*” 

[Fritext] AND (MH "Patients") 
 
Begränsningar: 2008-2018, 

Engelsk text, Peer reviewed 

94 
 

31 
 

10 
 

8 
 

180216 
 

CINAHL 
 

“Bedside handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside report*” 

OR “Bedside shift report*” AND 

(MH "Patients") AND Experienc*” 

AND nursing [Fritext] 
 
Begränsningar: 2008-2018, 

Engelsk text, Peer reviewed 

94 
 

25 
 

0 (10*)  
 

0 (8*) 
 

 

 

 

180219 
 

 

 

 

PsycInfo 
 

"Bedside handover*" OR "Bedside 

handoff*" OR "Bedside report*" 

OR "Bedside shift report*" AND 

Patient* [Fritext] 
 
Begränsningar: 2008-2018, 

Engelsk text, Peer reviewed 

 

 

27 
 

 

12 
 

 

0 (7*) 
 

 

0 (5*) 
 

 

180219 
 

 

PsycInfo 
 

 

"Bedside shift report*" OR 

"Bedside handover*" OR "Bedside 

handoff*" OR "Bedside report*" 

AND “Patient* AND Experienc*” 

AND 

MAINSUBJECT.EXACT("Nursin

g") 
 
Begränsningar: 2010-2018, 

Engelsk text, Peer reviewed 

14 
 

 

13 
 

 

0 (7*) 
 

 

0 (5*) 
 

 

180222 
 

PubMed 
 

"Bedside handover*" OR "Bedside 

handoff*" OR "Bedside report*" 

OR "Bedside shift report*" AND 

Patient* [Fritext] 
 
Begränsningar: 2008-2018, 

Engelsk text 

69 
 

26 
 

6 (11*) 
 

3 (6*) 
 



BILAGA C  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Benham-Hutchins, M., Staggers, N., Mackert, M., Johnson, A. H., & DeBronkart, D. (2017). “I want to 

know everything”: a qualitative study of perspectives from patients with chronic diseases on sharing 

health information during hospitalization. BMC Health Service Research., 17(529). doi: 10.1186/s12913-

017-2487-6 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet med studien var att beskriva patienter med kronisk sjukdoms önskemål angående information och 

dess tillgänglighet under en sjukhusvistelse. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie  
Explorativ ansats  

Urval Urvalet skedde genom snöbollstekniken. Forskarna använde sig av sociala media samt hemsidor för att 

sprida frågeformuläret. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år, de skulle bo i USA, de 

skulle vara diagnostiserade med en kronisk sjukdom, varit inlagda på sjukhuset samt vara engelsktalande. 

Detta resulterade i 34 deltagare som var mellan 20 - 76 år och majoriteten (88%) var kvinnor. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde online via ett frågeformulär. Frågorna som ställdes gav deltagarna möjlighet till 

öppna svar men det fanns även frågor med alternativ där deltagarna fick välja på en fyrapunkt-skala 

utifrån vad som stämde in bäst. Frågorna som ställdes handlade om upplevelsen av deras tidigare 

sjukhusvistelse. Frågor ställdes även angående ålder, kön, utbildning, boendeområde samt vilken kronisk 

sjukdom deltagaren hade. All data insamlades elektroniskt dock insamlades inte information angående 

deltagarnas identitet. 

Dataanalys Forskarna använde sig av beskrivande statistik och kvalitativa dataanalys-tekniker. För att analysera 

svaren på de öppna frågorna användes Atlas, en programvara som behandlar kvalitativt innehåll och sedan 

genomfördes en konventionell innehållsanalys av kvalitativ data. Tre av forskarna läste även de öppna 

svaren och tolkade samt kodade innehållet. Forskarna jämförde sina individuella tolkningar och efter 

diskussion över vissa oenigheter nådde de konsensus. Innehållet delades sedan in i olika teman och 

kategorier genom en induktiv process.    

Bortfall Inget bortfall redovisades 

Slutsats ● Resultatet visade på att deltagarna ville vara delaktiga under bedsiderapportering och medicinska 

ronder. Deltagarna uttryckte en önskan av att vilja veta all information. 
● Resultatet visade på att det fanns behov av mer forskning inom ämnet för att få fram önskemål och 

om patienten är redo viss information. 
● Deltagarna nämnde vissa beteende hos informanten som kunde begränsa kommunikationen. 
● Det fanns behov av träning och utbildning för informanterna angående hur man lämnar ut viss 

information. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 2 

Referens Bradley, S., & Mott, S. (2013). Adopting a patient-centred approach: an investigation into the 

introduction of bedside handover to three rural hospitals. Journal of Clinical Nursing, 23, 1927-

1936. doi: 10.1111/jocn.12403 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl  

Syfte Empirisk studie vars syfte var att beskriva processen och resultaten av bedsiderapportering från 

sjuksköterska till sjuksköterska på tre olika Australienska sjukhus. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
Quasi-experimentell och etnografisk  

Urval Studien utfördes på tre små sjukhus i Australien som omfattade nio patienter samt 48 stycken 

sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar. Inklusionskriterier var att deltagarna skulle vara över 18 år, 

patienterna skulle vara placerade på avdelningar som använde sig av bedsiderapportering och 

sjuksköterskorna skulle ha jobbat på avdelningen med det vanliga överrapporteringssättet innan 

bedside introducerades på avdelningen. Forskarna besökte avdelningarna och presenterade studien. 

De intresserade patienterna besöktes av forskarna för ytterligare information samt erhöll 

informationsblad och ett samtyckesformulär. Deltagarna kodnumrerades. 

Datainsamling Interpretivism och postpositivism med triangulering användes för att snäva ner subjektivitets nivån. 

Datainsamlingen utfördes utifrån Lewins 3-stegs modell. Första steget innefattade en 

förundersökning, som gjordes på personalen för att få information och uppfattningar om det 

traditionella överrapporteringssättet och bedsiderapportering. En 7-punktsskala användes med 

svarsalternativen; från starkt överens till starkt oense. Observation och dokumentation utfördes 

kontinuerligt. Andra steget innefattade etnografiska intervjuer. Sjuksköterskorna intervjuades var för 

sig i ett enskilt rum som varade från 30-75 minuter och innefattade frågor om personalens upplevelse 

av traditionell överrapportering och bedsiderapportering, tidsuppfattning, patientens engagemang, 

innehållet och sekretess. Intervjuerna skedde i patientens rum som varade från 10-30 minuter vars 

syfte var att fånga patientens uppfattningar om bedsiderapportering, delaktighet i överlämnandet, 

innehållet som rapporterades, integritet och sekretess. Sista var efter-testintervjuer, etnografiska 

intervjuer av personal och patienter. Gjordes i hopp om att normalisera personalens nya beteende, få 

synpunkter och åsikter. Beräkning av genomsnittstiden för bedsiderapportering gjordes samt ett mått 

på hur mycket tid de oväntade incidenterna som inträffat under bedsiderapportering tog. 

Dataanalys Användning av mixad och randomiserade hjälpmedel som ansågs lämpligt eftersom studien 

genomfördes på tre olika platser och därmed kunde datainsamlingen samlas ihop. Kvalitativ data 

såsom intervjuer, observationer och dokumentationerna analyserades med hjälp av en analysprocess 

som hjälpte forskarna att identifiera deras område och förhållandet mellan varandra. Den mixade 

modellen användes för individuella varianskomponenter för subjekt- och klustervarians som 

modifierades och beräknades. Därefter kunde forskarna presentera deltagarnas upplevelse av 

bedsiderapportering 

Bortfall Anges ej. 

Slutsats ● Bedsiderapportering visade sig vara en överlägsen praxis inom vården för att uppnå 

patientcentrerad vård då patienten blir mer involverad.  
● Till skillnad från den traditionella överrapporteringsmetoden bidrog bedsiderapportering till att 

patienten ska bli mer involverad i sin vård.  
● Forskarna föreslår att flera borde arbeta med denna metoden för att nå denna typ av vård.   

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I (81,25%) för kvalitativ metod och grad II (78,7%) för kvantitativ metod 

och kvalitativ metod enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

Referens Bruton, J., Norton, C., Smyth, N., Ward, H., & Day, S. (2016). Nurse handover: Patient and staff 

experiences. British Journal of Nursing, 25(7), 386-93. doi: 10.12968/bjon.2016.25.7.386 

Land  
Databas 

England 
Cinahl  

Syfte Syftet var att förstå syftet, inverkan och upplevelsen av sjuksköterskans överrapportering ur 

patientens och sjukvårdspersonalens perspektiv. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ  
Observations- samt intervjustudie 

Urval Ett avsiktligt urval gjordes. Inklusionskriterier för patienterna var att de skulle vara tillräckligt 

välmående för att kunna genomföra en intervju som varade i minst 30 minuter, de skulle vara i skick 

att kunna ge ett skriftligt godkännande samt vara engelsktalande. För sjukvårdspersonalen fanns inga 

specifika inklusionskriterier. Deltagarna var åtta patienter, tio sjuksköterskor, en 

sjuksköterskestudent, tre undersköterskor, en läkare samt en fysioterapeut. 

Datainsamling Datainsamlingen skedde på två akutvårdsavdelningar varav en var medicinsk och den andra 

kirurgiskt inriktad. Forskarna genomförde observationer över avdelningens rutiner samt 

sjuksköterske- och patientrelationen. Forskarna övervakade 12 överrapporteringar som utfördes på 

sjuksköterskeexpeditionen, 12 överrapporteringar som utfördes bedside samt deltog i 

multidiciplinära-team möten. Under dessa observationer gjordes anteckningar som senare 

analyserades. De semistrukturerade intervjuerna som utfördes utforskade deltagarnas uppfattning om 

bland annat kvalitén och effektiviteten i kommunikationen mellan sjuksköterska och patient.  

Dataanalys Intervjuerna som genomfördes spelades in och överfördes till text av en professionell transkribent. 

Texten lästes och analyserades ett flertal gånger till av två av forskarna som sedan kodade innehållet 

utifrån en pragmatisk tematisk analys. Forskarna använde sig av NVIVO, ett analysverktyg som 

används inom kvalitativ forskning.   

Bortfall Anges ej. 

Slutsats ● Det fanns behov av att använda ett vardagligt språk vid bedsiderapportering så att patienten 

förstår vad som sägs. 
● Överrapporteringen behöver ha en tydlig struktur där alla gör på samma vis 
● Patienterna exkluderades från möjlighet att bidra med information vid vissa bedsiderapporter då 

sjuksköterskorna samtalade tyst med varandra vid sängens fotända. 
● Många för- och nackdelar med samtliga överrapporteringsmetoden fanns. 
● Kommunikationen är ett verktyg för sjuksköterskorna för att påverka patientens 

sjukvårdsupplevelse.  

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ 

metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 4 

Referens Ford, Y., & Heyman, A. (2016).  Patients' Perceptions of Bedside Handoff: Further Evidence to 

Support a Culture of Always.  Journal of Nursing Care Quality, 32(1), 15-24. 

doi:10.1097/NCQ.0000000000000201  

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Studien hade flera olika syften som yttrade sig som: 
- Undersöka tidigare fynd med positiva samband mellan bedsiderapporteringar och patientens  
   upplevelse av delaktighet inom vården, trygghetskänslor, förståelse och tillfredsställelse 
- Utvärdera effekten av olika strategier 
- Bedöma effekten av bedsiderapportering genom att beakta patienternas upplevelse av deras  
  förtroende till sjuksköterskorna 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod  
Frågeformulär 

Urval Urvalet gjordes på fem medicinsk-kirurgiska avdelningar på ett sjukhus i Midwestern. En 

forskningsassistent besökte alla avdelningarna där assistenten rådfrågade en sjuksköterska om 

patienterna kunde passa in i inklusionskriterierna innan patienterna frågades. Inklusionskriterierna 

för studien var att deltagarna skulle vara äldre än 18 år, upplevt minst tre bedsiderapporteringar på 

avdelningen, kunna skriva och tala engelska och sjukhuset kriterier för informerat samtycke. 

Exklusionskriterierna var deltagare som var diagnostiserade av demens eller förvirring, 

vårdpersonal, deltagare som var isolerade och anställda i hälsosystemet.   

Datainsamling 103 deltagare deltog i studien under sju månaders tid. Först fick patienterna svara på frågor om bland 

annat ålder, utbildning, kön och ifall de hade upplevt bedsiderapportering tidigare. Därefter ställdes 

11 frågor till deltagarna som var utformade efter att fånga patienternas förståelse, delaktighet, 

tillfredsställelse och säkerhet av bedsiderapportering. För att få en uppfattning om patientens 

förtroende för sjuksköterskorna fick deltagarna svara på ytterligare fyra frågor som utformades på en 

Likert-skala från starkt överens till starkt oense. Deltagarna fick även rangordna sin deltagandegrad 

av bedsiderapportering i en fyra-punkt skala.   

Dataanalys För att sammanställa datainsamlingen användes beskrivande statistik analysmetod. Detta gjordes 

med hjälp av Pearson korrelation för att undersöka ifall det fanns något signifikant förhållande 

mellan bedsiderapporteringen och studiens variabler. En variansanalys (ANOVA) och ett eftertest 

med Tukey HSD användes för att se skillnaden mellan bedsiderapporteringen och svaren från 

deltagarna.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats ● Patienterna som upplevde bedsiderapportering var uppmuntrande och såg detta som en 

förbättring av överrapportering  
● Patienter som alltid hade upplevt bedsiderapportering upplevde det signifikant positivare än 

patienter som upplevt bedsiderapportering då och då. 
● Resultaten av studien kan uppmuntra andra organisationer till att testa bedsiderapporteringen för 

ett effektivt partnerskap 
● Vill sprida sin studie för att uppmuntra andra och fortsätta förbättra överrapporteringar 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 5 

Referens Ford, Y., Heyman, A., & Chapman, Y. L. (2014). Patients' perceptions of bedside handoff: the need for a 

culture of always. Journal of Nursing Care Quality, 29(4), 371-378. doi: 

10.1097/NCQ.0000000000000056. 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att identifiera patientens upplevelse av bedsiderapportering 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Frågeformulär 

Urval Studien genomfördes på två medicinsk-kirurgiska avdelningar i Michigan som hade jobbat efter 

bedsiderapporteringar i 18 månader innan studien började. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle 

vara äldre än 18 år, ingen diagnos av förvirring eller demens, kunna skriva och tala engelska flytande samt 

medverkat i minst tre bedsiderapporteringar.  

Datainsamling Patienter som passade in i inklusionskriterierna besöktes av en forskningsassistent för att informera om 

studien och bjuda in patienten att delta i studien. Ett samtyckesformulär lämnades hos patienten som själv 

fick fyllas i, därefter återkom forskarassistenten för att samla in formuläret och lämnade ett presentkort på 

fem dollar på en mataffär som uppskattning till patienten. 
103 patienter som deltog fick svara på ett frågeformulär som omfattade fyra kategorier: förståelse, 

deltagande, säkerhet och belåtenhet. Forskarna använde sig av 4-punkts Likert-typskala, vars syfte var att 

fånga patienternas uppfattningar. Skalan sträckte sig från instämmer starkt till starkt oense samt en liten 

kommentarsruta för övriga kommentarer.  

Dataanalys Forskarna använde sig av en beskrivande statistik för att sammanfatta datainsamlingen. Detta gjordes med 

hjälp av Pearson korrelation för att undersöka om det fanns några relationer mellan patienternas svar på 

frågeformulären och deras demografiska egenskaper samt mellan antalet bedsiderapporteringar och 

patienternas svar.  

Bortfall Inget bortfall, alla deltagare slutförde undersökningen. 

Slutsats ● Patienterna som upplevde bedsiderapportering var positiva till rapporteringsmetoden eftersom de 

kände sig trygga i sjuksköterskornas händer, ökad förståelse och tillfredsställelse 
● Studien uppmanar andra sjukhus att implementera bedsiderapporter för att öka delaktigheten för 

patienterna.   
● För att kunna maximera fördelarna för patienterna behövs bedsiderapportering, detta görs genom att 

chefen och personalen arbeta tillsammans.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Kerr, D., McKay, K., Klim, S., Kelly, A-M., & McCann, T. (2013). Attitudes of emergency department 

patients about handover at the bedside. Journal of Clinical Nursing. 23, 1685-1693. doi: 

10.1111/jocn.12308 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl (dubbletter i PubMed och PsycInfo) 

Syfte Syftet var att utforska patientens perspektiv av bedsiderapportering som utfördes av sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Beskrivande studie 

Urval Ett avsiktligt urval gjordes då 30 patienter, 18 kvinnliga och 12 manliga från en akutvårdsavdelning som 

hade upplevt bedsiderapportering studerades. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara äldre än 

18 år, engelsktalande, klinisk stabil samt kognitivt med. Patienter som uteslöts var förvirrade, medicinskt 

instabil, svår smärta och psykiskt instabil.   

Datainsamling Individuella semi-strukturerade intervjuer tillämpades två månader efter introduktionen om 

bedsiderapportering på akutvårdsavdelningen. Intervjuerna som varade runt 20 minuter spelades, 

deltagarna fick svara på frågor om risker, förmåner och begränsningar angående bedsiderapportering. 

Sekretessen hölls genom att intervjuerna tillämpades i ett privat rum utan insyn.   

Dataanalys Forskarna transkriberade intervjuerna, därefter använde de sig av innehållsanalys för att lättare kunna 

identifiera teman och mönster i texterna som beskrev fenomenet. Första steget var att läsa texterna 

upprepade gånger, därefter använde sig forskarna av line-by-line analys vilket innebar att finna de 

intressanta i texterna som kunde kodas och därmed utvecklas till teman. Tredje steget var att identifiera 

huvudteman och subteman. Sista steget var att förtydliga framkomna teman och subteman i tabeller för att 

få en lättare överblick. Denna processen gjordes även av en andra forskare som själv identifierade teman 

och subteman. Ett konsensusmöte hölls därefter för att nå en gemensam tematisk ram för de framkomna 

teman och subteman. 

Bortfall Angavs ej. 

Slutsats ● Majoriteten av patienterna hade en positiv inställning till bedsiderapportering på 

akutvårdsavdelningen. 
● Patienterna upplevde att sjuksköterskorna hade tillräckligt med kompetens för att förbättra 

patienternas hälsa relaterat till vården, detta klargjordes genom informationen som framkom över 

bedsiderapporteringen.  
● Patienterna uttryckte en ökad trygghet efter att deltagit i bedsiderapporteringar 
● Oroligheter över att känslig information skulle höras av andra patienter och besökare förekom för 

vissa patienter. 
●  Forskarna poängterar att försiktighet bör tas när patienten inte är medveten om ny information som 

skall sägas vid bedsiderapporteringen. Överlag så föredrog patienterna bedsiderapportering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Lu, S., Kerr, D., & McKinlay, L. (2014). Bedside nursing handover: Patients´ opinions. Journal of 

Nursing Practice, 20(5), 451-459. doi:10.1111/ijn.12158 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att utforska patienters uppfattning om bedsiderapportering 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod  
Beskrivande och fenomenologisk studie 

Urval Ett strategiskt urval gjordes på 30 patienter på tre olika avdelningar: akutmottagning, kirurgisk avdelning 

och förlossningsavdelningen. Inklusionskriterier som användes var: engelsktalande, över 18 år, 

patienterna skulle varit inlagda minst över natten och observerat minst två bedsiderapporteringar och de 

skulle vara tillräckligt välmående för att kunna genomföra en intervju på 30-40 minuter. 

Datainsamling Enskilda semistrukturerade intervjuer som spelades in. Frågorna vad semistrukturerade och utformade 

efter tidigare relevanta studier. 

Dataanalys Enligt Forsberg och Wengström (2015) är fenomenologins mål att beskriva fenomenet utifrån olika 

människors perspektiv och erfarenheter. Fenomenologins dataanalys används så att forskaren kan gå på 

djupet och därmed finna det centrala i ämnet. 
Datan från intervjuerna i artikeln överfördes och texten analyserades enligt en metod utformad av Smith, 

Jarman & Osborn (1999). Texten lästes om upprepade gånger och teman framkom som bäst reflekterade 

de viktigaste ur intervjuerna. De teman som det resulterade i var: “en mer effektiv och personlig 

approach”, “att ges mer auktoritet och bidra till att minimera fel”, “Integritet, tystnadsplikt och känsliga 

ämnen” och “behov av träning för uttrycka sig”. Dessa reflekterade forskarna runt och konsensus nåddes 

tillslut. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats ● Patienterna stödde bedsiderapportering eftersom det ökade patientsäkerheten och gav mer makt åt 

patienten.  
● Bedsiderapportering minimerade även riskerna för fel i informationsutbytet.  
● Patienternas självförtroende ökade och kände mer delaktighet. 
●  Vid känsliga ämnen var patienterna rädda för att bli diskriminerade, detta visar på att 

sjuksköterskorna måste ha det i åtanke.  
● Trots detta tyckte patienterna generellt om bedsiderapportering då de ger mer en personcentrerad 

vård.  
● Studien avslutar med att framtida studier krävs. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedömdes som grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod. 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Lupieri, G., Creatti, C., & Palese, A. (2016). Cardio-thoracic surgical patients' experience on bedside 

nursing handovers: Findings from a qualitative study. Intensive and Critical Care Nursing, 35, 28-

37. doi: 10.1016/j.iccn.2015.12.001 

Land  
Databas 

Italien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att beskriva hur patienter som genomgått thoraxkirurgi upplevde bedsiderapportering 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Beskrivande studiedesign.  

Urval Urvalet gjordes med syftet i åtanke, därav valdes deltagare ut som hade genomgått thoraxkirurgi och 

minst deltagit i två bedsiderapporteringar. Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara över 18 

år, prata italienska, vara kognitivt med, vara kliniskt stabila och de skulle ha uttryckt sin vilja att 

delta. Urvalet resulterade i att 14 patienter deltog varav tio var män och fyra var kvinnor. Åldern på 

patienterna varierade mellan 49 till 86 år. 

Datainsamling Journaler användes för att samla information angående patientens kön, ålder, diagnos och typ av 

operation. Semistrukturerade intervjuer utfördes bedside där frågorna som ställdes krävde öppna 

svar. Patienterna uppmuntrades att prata fritt runt frågorna för att forskarna skulle kunna beskriva 

deltagarnas upplevelse på djupet. Personen som utförde alla intervjuer var tränad i intervjuteknik för 

att få patienterna att öppna upp sig. Alla intervjuer spelades in och gjordes sedan om till text. 

Dataanalys Intervju-texterna lästes upprepade gånger till teman framkom ur patienternas svar.  Analysen gjordes 

sedan i tre steg som innehöll: forskarnas diskussion om sin förförståelse kring ämnet. analysering av 

materialet upprepade gånger och sedan sammanfattade forskarna deras slutsatser. Triangulering 

genomfördes. 

Bortfall Anges ej. 

Slutsats ● Patienterna som deltog i studien upplevde att de fick ett större förtroende för sjuksköterskorna 

då de fick höra informationen som överfördes mellan skiften.  
● Patienterna upplevde att sjuksköterskorna förhöll sig professionellt och humant 
● Patienterna menade på att fördelarna med bedsiderapportering var många. 
● Patienterna beskrev att de kände sig tryggare då de erhöll mer information angående sin hälsa, 

vilket var ett av resultaten som bedsiderapportering medförde. 
● Av de 14 deltagande patienterna i studien så var det endast en som uttalade sig med oro 

angående den eventuella problematiken kring tystnadsplikten men samtliga patienter menade 

ändå att fördelarna med bedsiderapportering vägde upp för detta. 
● Patienterna upplevde även rapporteringen som ett bra tillfälle att kunna kontrollera att rätt 

information fördes vidare till nästkommande sjuksköterska.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ 

metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M, Johnson, J., & Gehrke, T. (2011). Patients' perspectives of 

bedside nursing handover. Collegian, 18, 19-26. doi:10.1016/j.colegn.2010.04.004 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att undersöka patienters perspektiv på att delta i bedsiderapportering 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
En beskrivande fallstudie  

Urval Ett lämplighetsurval gjordes då tio inskrivna patienter rekryterades på ett sjukhus i Queensland. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle prata engelska och de skulle ha varit inlagda minst över 

natten. De skulle även vara tillräckligt välmående för att kunna genomföra en intervju på 30-60 minuter. 

Av deltagarna var sex kvinnor och fyra män. Åldern på deltagarna varierade mellan 52-74 år och de hade 

varit inlagda på sjukhuset mellan 1-17 dagar. 

Datainsamling Tre forskare utförde samtliga semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna hölls i ett avskilt rum förutom vid 

två av fallen då patienten inte hade möjlighet att flyttas, vilket resulterade i att de intervjuerna hölls 

bedside.  Intervjuerna var semi-strukturerade, spelades in och varade i cirka 45- 60 minuter.  

Dataanalys Inspelningen från intervjuernas skrevs ner och analyserades. Texten kodades och delades in i teman. Detta 

gjordes upprepade gånger och undersöktes igen av två av forskarna. Analysen fortsatte tills konsensus 

angående teman nåddes.   

Bortfall Bortfall angavs ej. 

Slutsats ● Patienterna i studien uppskattade att de upplevde ett partnerskap med sjuksköterskan 
● Patienterna såg bedsiderapportering som ett tillfälle att erhålla information om sitt tillstånd 
● De upplevde även att det fanns tillfälle att kontrollera och ibland förtydliga otydligheter i 

rapporteringen angående patienternas tillstånd 
● Vissa av patienterna föredrog att förhålla sig mer passiv vid bedsiderapportering men samtliga 

patienter uppgav att de uppskattade rapporteringsmetoden. 
● Bedsiderapportering ökade patientens känsla av trygghet och delaktighet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativ metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Sand-Jecklin, K., & Sherman, J. (2014). A quantitative assessment of patient and nurse outcomes of 

bedside nursing report implementation. Journal of Clinical Nursing, 23, 2854-2863. doi: 

10.1111/jocn.12575  

Land  
Databas 

USA 
Cinahl  

Syfte Syftet var att kvantifiera resultatet och upplevelsen av att användandet av bedsiderapportering 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Quasi-experimentell, pre- och postimplimerad design 

Urval Urvalet av patienterna var ett lämplighetsurval. Patienterna skulle varit inlagda i minst 48 timmar och var 

planerade för utskrivning innan den månaden då enkäten skulle vara inskickade. Sjuksköterskorna som 

deltog jobbade på sju olika avdelningar och även detta var ett lämplighetsurval.  

Datainsamling Datainsamlingen genomfördes i tre steg varav det första insamlingen skedde innan bedsiderapportering 

hade börjat användas, den andra tre månader efter uppstarten av bedsiderapporteringen och sedan den 

tredje som skedde efter 13 månader. Antalet patienter som deltog var 233 vid första undersökningen, 157 

vid andra och 154 vid den sista. Antalet sjuksköterskor som deltog vid första insamlingen var 148, andra 

98 och den sista 54.  Insamlingen genomfördes genom frågeformulär. Patienterna blev tilldelade enkäter 

som de fick svara på och sedan förseglades i ett kuvert för att bevara patientens anonymitet. Enkäten som 

sjuksköterskorna besvarade var internetbaserad. Patienter och sjuksköterskor fick svara på 17 frågor som 

besvarades med skalor från 1 till 5, då 1 representerade dåligt och 5 var utomordentligt. Forskarna 

uppmanade även familjemedlemmar att hjälpa till med svarandet av formuläret då patienterna var i behov 

av stöttning. Insamlingar av annan statistik gjordes även, bland annat statistik över avvikelser vid 

läkemedelshantering och fall. Sjuksköterskornas övertid mättes.     

Dataanalys Datan som samlats in analyserades med hjälp av ANOVA jämförelse, en sorts hypotesprövning. 

Jämförelsen gjordes mellan patienternas och sjuksköterskornas svar. Analysen genomfördes även genom 

en jämförelse av insamlad vid alla tre tillfällen datan samlades in samt jämförelse i mängd avvikelser. 

Därefter analyserades innehållet ytterligare samt delades in i teman och kodades.   

Bortfall Patienter som deltog var 233 vid första undersökningen, 157 vid andra och 154 vid den sista. Antalet 

sjuksköterskor som deltog vid första insamlingen var 148, andra 98 och den sista 54. 

Slutsats Undersökningen visade en mängd förändringar efter införandet av bedside, en sammanfattning av detta är:  
● Läkemedelsavvikelser minskade 
● Patientsäkerheten ökade 
● Sjuksköterskorna kände ett ökat ansvar för patienten  
● Sjuksköterskorna upplevde att deras tänkande kring prevention  av avvikelser ökade  
● Patienter upplevde att sjuksköterskorna kommunicerade bättre med varandra,  
● Patienterna upplevde en större känsla av delaktighet i sin vård 
● Patienten upplevde en tydlighet i vem av sjuksköterskorna som var patientansvarig  
● Övertiden hos sjuksköterskorna visade ingen signifikant förändring. 

Vetenskaplig  
Kvalitet 

Artikeln bedöms som grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ metod 

 

  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

Referens Whitty, J. A., Spinks, J., Bucknall, T., Tobiano, G., & Chaboyer, W. (2016). Patient and nurse preferences 

for implementation of bedside handover: Do they agree? Findings from a discrete choice experiment. 

Wiley, 20, 742–750. doi: 10.1111/hex.12513 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl  

Syfte Syftet var att beskriva och jämföra patienters och sjuksköterskors preferenser när bedsiderapportering 

användes 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
DCE (descrete choice experiment) 

Urval 401 patienter och 200 sjuksköterskor blev rekryterade på/från medicinavdelningar på två olika sjukhus i 

Australien. Deltagarna var alla över 18 år, engelsktalande och de patienter som deltog skulle även vara 

inlagda i minst två dygn. Cirka hälften av patienterna som deltog var kvinnor och andra hälften män. Av 

deltagarna som var sjuksköterskor var 89% kvinnor.    

Datainsamling Forskarna hade utformat ett internetbaserat frågeformulär som innehöll frågor angående vad man tyckte 

om bedsiderapportering. Frågorna var utformade i alternativ där deltagarna skulle välja både hur de 

bedsiderapporteringarna som redan bevittnats var utformade men även en del där de fick välja hur de 

skulle vilja att bedsiderapporteringen skulle utföras. Patienternas och sjuksköterskornas frågor skilde sig 

något från varandra men inriktningen var densamma.  

Dataanalys Den insamlade datan analyserades med hjälp av ett program som utformade trovärdiga variabler. Endast 

de frågorna som analyserades till att ha en signifikant variation redovisades i den sista modellen. 

Forskarna använde sig även av randomiserade “Halton draws” för att kunna specificera distributionen av 

koefficienterna.  

Bortfall 1062 patienter och 212 sjuksköterskor tillfrågades om deltagande angående att svara på frågorna i 

enkäten. 486 patienter och 205 sjuksköterskor tackade ja till deltagande. 401 patienter slutförde internet-

enkäten vilket motsvarade 82.5% av de som tackat ja till deltagande. Av Sjuksköterskorna svarade 200 på 

enkäten vilket motsvarade 97.6%    

Slutsats ● Både patienterna och sjuksköterskorna som deltog i studien föredrog bedsiderapportering framför 

andra rapporteringsmetoder 
● Patienterna uppskattade att bli inbjudna till att delta i rapporteringen 
● Patienterna uppskattade att även anhöriga hade möjlighet att delta. 
● Patienterna uppfattade bedsiderapportering som problematiskt då det gällde känslig information, 

sjuksköterskor uppfattade detta däremot som problematiskt då tveksamheter uppstod kring vad som 

bryter mot tystnadsplikten och inte. 
● Enligt studiens resultat var det viktigaste för sjuksköterskorna att få en bra två-vägskommunikation 

med patienterna. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Artikeln bedöms som grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvantitativ metod 
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