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Sammanfattning 

Överrapportering vid skiftbyten sker dagligen mellan sjuksköterskan som ska avsluta 

sitt skift och sjuksköterskan som ska börja sitt skift och under överrapporteringen 

överlämnas patientansvaret till nästa sjuksköterska. Traditionell överrapportering sker 

övergripligen på sjuksköterskeexpeditionen utan patienters delaktighet. I Sverige har 

sjukvården en skyldighet att göra patienter delaktiga i sin egen vård och därmed 

behöver den traditionella överapporteringen förändras. Bedsiderapport som 

överrapporteringsmetod gör det möjligt för patienter att vara delaktiga. Syftet med 

studien var att belysa patienters erfarenheter av bedsiderapport inom slutenvården. En 

litteraturstudie genomfördes och resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar. 

Artiklarnas resultat analyserades och utmynnade i fyra teman, att vara en person, att 

känna empowerment, att vara delaktig, att känna sårbarhet. Resultatet visar på att 

patienters erfarenheter av bedsiderapport leder till en känsla av att få vara en person 

som känner empowerment, delaktighet men även sårbarhet. Bedsiderapport 

överensstämmer med personcentrerad vård och ökar patienters delaktighet. Ytterligare 

forskning behövs angående hur bedsiderapport kan implementeras på bästa sätt i den 

kliniska verksamheten för att ersätta den traditionella överrapporteringen i svensk 

sjukvård. 
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Abstract 

Shift to shift handover transforms daily between the off-going nurse and the ongoing 

nurse and during handover the responsibility for patient care is reported over to the 

ongoing nurse. Traditional handover takes place at the nursing expedition without 

patients’ involvement. The healthcare in Sweden has an obligation to involve 

patients’ in their care, thereby the traditional handover needs to be updated. Bedside 

report as a handover method makes it possible for patient to be involved in their care. 

The aim of this study was to illuminate inpatients’ experiences of bedside report. A 

literature study was performed and the results were based on nine research articles. 

The articles results were analyzed and resulted in four themes, to be a person, to feel 

empowerment, to be involved, to feel vulnerability. The result shows patients’ 

experiences of bedside report leads to a sense of being a person, which feels 

empowerment, involvement, but also vulnerability. Bedside report accords with 

person- centred care and increases patients’ involvement. Further more research is 

required regarded the most efficient way to implement bedside report into the clinical 

settings, and to replacing the traditional handover in Swedish care. 
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Inledning 

Kommunikation och överrapportering är förbättringsområden som prioriteras inom 

hälso- och sjukvården världen över (WHO, 2011). Sjuksköterskor har ett ansvar att 

verka för god kommunikation mellan arbetskollegor, patienter och närstående för att 

information och informationsöverföring skall kunna ske med kontinuitet 

(Socialstyrelsen, 2005). En tydlig kommunikation är kärnan för att kunna ge en bra 

kvalité på vården (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Ur ett historiskt perspektiv har 

överrapportering mestadels skett på vårdavdelningens sjuksköterskeexpedition. Under 

överrapporteringen utbyts viktig information rörande patienter mellan ansvarig 

sjuksköterska och sjuksköterskan som övertar ansvaret för patienternas omvårdnad 

(Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Patienter kan förväntas träffa tre olika team av 

sjuksköterskor under 24 timmar på ett sjukhus och teamen skall på ett säkert sätt 

överrapportera patienters hälsotillstånd och därmed finns det en ökad risk för misstag 

eller att information blir felaktig (Garling, 2008). Den traditionella överrapporteringen 

kan resultera i att relevant information och rätt information angående patienters 

hälsostatus uteblir samt att patienter inte kan påverka eller medverka i diskussionen 

kring sin egen vård (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Bedsiderapport som 

överapporteringsmetod har visat sig förbättra patienters delaktighet samt förbättra 

kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter så att båda parter kan etablera 

en tillförlitlig relation vilket är grunden för ett bra partnerskap mellan patienter och 

sjuksköterskor (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Att göra patienter delaktiga resulterar 

även i att informationsutbytet blir av bättre kvalité och leder till bättre 

behandlingsresultat (Manias & Watson, 2014). 

Bakgrund 

Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård utgår från ett holistiskt synsätt på människan som en social 

individ med en fysisk, psykisk, och andlig dimension som måste ses i sin helhet 

(Morgan & Yoder, 2012). I en personcentrerad vård ligger fokus på att arbeta 

tillsammans med patienten utifrån hans/hennes behov, värderingar och förväntningar 

(McCormack & McCance, 2006) liksom att se till hela personens livsvärld samt 

personen som en egen individ med egna preferenser (Morgan & Yoder, 2012). 

Personcentrerad vård handlar om att se personen och inte enbart en patient med en 

sjukdom (Ekman et al., 2011). Det handlar även om att visa respekt, engagemang och 

empati (McCormack & McCance, 2006). En personcentrerad vård bygger på 

gemensamt förtroende och förståelse och att ta del av varandras olika kunskaper 

(McCormack, 2003). Personcentrerad vård skapar möjligheter för patienter att själv 

uppnå sina mål genom att bli mer självbestämmande och delaktiga i alla aspekter 

inom vården (Morgan & Yoder, 2012). För att kunna vara självbestämmande och 

delaktig måste personen få information kring rättigheter och skyldigheter och vad som 

kommer att hända honom/henne (Socialstyrelsen, 2014). Sjuksköterskan skall 

uppmuntra och underlätta personens delaktighet genom information och samtidigt 
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förena personens tidigare kunskaper med nya och för det krävs god kommunikation 

(McCormack & McCance, 2006). I en personcentrerad vård ges även närstående 

möjligheten att få ta del av vården och känna sig delaktiga (Leplege, Gzil, Cammelli, 

Lefeve, Pachoud & Ville, 2007). Viljan att utföra en personcentrerad vård är kärnan 

för att förverkliga det i praktiken både på ett individuellt plan, inom teamet och på 

organisationsnivå (McCormack, Karlsson, Dewing, Lerdal, 2010). Sjuksköterskor har 

ett ansvar att hjälpa individer i behov av kunskap och erbjuda praktiskt stöd för att 

klara av lidande och sjukdom samt utveckla individers självbestämmande och därmed 

främja hälsa (Berg & Sarvimäki, 2003). 

Den semantiska betydelsen av ordet delaktighet är aktiv medverkan och 

medinflytande. Ordet har funnits i svenska språket sedan yngre fornsvensk tid 

(Nationalencyklopedin, 2015). Medverkan inom vården handlar om patienters 

möjlighet till att påverka sin livssituation och den vård som den enskilda individen är 

i behov av och för att tillämpa relevanta åtgärder måste den berörda personen vara 

delaktig (Socialstyrelsen, 2014). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) har patienter rätt 

till delaktighet i sin egen vård samt rätt till information som rör personens 

hälsotillstånd. Vården ska så långt det är möjligt utformas och genomföras efter 

personens önskningar och individuella förutsättningar (SFS 2014:821). Delaktighet är 

inte bara en rättighet, delaktighet bidrar även till ett bättre samarbete och stärker 

personens självkänsla genom att värdera hans eller hennes kunskaper och erfarenheter 

och utformar vården tillsammans med personen (Socialstyrelsen, 2014). Det styrks 

även av hälso- och sjukvårdslagen (SFS1982:763) att patienters självbestämmande 

ska respekteras samt att en god kontakt mellan patient och vårdpersonal skall 

eftersträvas. 

Traditionell överrapportering och bedsiderapport 

Överrapportering definieras som överlämning av professionellt ansvar och 

ansvarsskyldigheter från yrkesutövande inom vården till en annan och som övertar allt 

ansvar för en patient eller flera patienters vård (Australian Medical Association, 

2006). För att kunna ge en god kvalité på vården krävs det en effektiv 

informationsöverföring som minimerar fel och missförstånd och därmed ökar 

patientsäkerheten (Kullberg, Sharp, Johansson, & Bergenmar, 2015). 

Överrapporteringsmetoder som skriftliga rapportblad, bandinspelade rapporter eller 

muntlig överföring av patientens hälsostatus kan göras bakom stängda dörrar på 

sjuksköterskeexpeditionen (Kerr, 2002). Överrapporteringen sker mellan 

sjuksköterskan som ska avsluta sitt skift och sjuksköterskan som ska börja sitt skift 

(Kerr, 2002). Informationen som delges vid traditionell överrapportering handlar om 

patienten, ändå är inte patienten med och får vara delaktig (Caruso, 2007). För 

sjuksköterskor är överrapportering en viktig informationskälla angående patienters 

hälsostatus, behandling och omvårdnadsbehov (Griffin, 2010), men det har även en 

social funktion där emotionellt stöd och stöttning av sina arbetskollegor ingår och är 

ett utbildningstillfälle (Kerr, 2002). Även om överrapporteringens tillvägagångssätt 
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kan variera så anses metoderna i dag vara tidskrävande (Kerr, Lu, McKinlay,Fuller, 

2011), och det finns brister gällande informationsöverföringen mellan skiften och 

patienters delaktighet (Kullberg et al., 2015). Behovet av förändring från traditionell 

överrapportering till bedsiderapport grundar sig i att öka patientsäkerheten (Johnson 

& Cowin, 2012) och kontinuiteten inom vården (Street, Eustace, Livingston, Craike, 

Kent & Patterson, 2011). Kullberg et al., (2015) beskriver att patienter efterfrågar mer 

inflytande och delaktighet angående deras omvårdnad och behandling. McMurray, 

Chaboyer, Wallis och Fetherston (2009) anser att bedsiderapport som 

överrapporteringsmetod bidrar till bättre kommunikation och informationsöverföring 

mellan sjuksköterskor och patienter samt att patienter blir mer delaktiga. 

Bedsiderapport sker vid sängen och är en överrapporteringsmetod som görs med 

patienten (Evans, Grunawalt, McClish, Wood & Friese, 2012), tillsammans med 

personal som ska påbörja sitt skift och leds av patientansvarig sjuksköterska som 

avslutar sitt skift (Chaboyer, McMurray, & Wallis, 2010). Patienter informeras i god 

tid innan överrapporteringen och uppmuntras till att delta (Chaboyer, McMurray, & 

Wallis, 2008). Med patientens samtycke får närstående vara med och delta annars får 

de vänta utanför (Chaboyer et al., 2010). Bedsiderapport kan ske med hjälp av 

rapportblad som skall vara uppdaterade angående patientens hälsostatus (Chaboyer et 

al., 2010). För att säkerställa att kommunikationen blir korrekt och inget missas kan 

en mall användas som exempelvis Situation-Background-Assessment-

Recommendation (SBAR) (Chaboyeret al, 2008). Under bedsiderapport kan 

patientens hälsostatus diskuteras samt exempelvis mediciner, vätskebalans eller 

eventuella risker och relevanta åtgärder (Chaboyer et al., 2010). Sjuksköterskor har 

möjlighet att korrigera eller lägga till om något inte stämmer i rapportbladen 

(McMurry et al., 2009). Bedsiderapport ger sjuksköterskor ett bra tillfälle att 

observera patienten och ta del av viktig icke-verbal information samt att se över 

apparaturer, venösa infarter och att patienten har larmklockan inom räckhåll 

(Chaboyer et al., 2010). Känsliga ämnen för patienten kan väljas att diskuteras i 

enskilt rum (Evans et al., 2012). 

Street et al., (2011) lyfter att patienters delaktighet och möjligheten till att observera 

patienter samt att kunna korrigera information och användningen av SBAR förbättrar 

överrapporteringen och stärker bedsiderapport som metod. Bedsiderapport har många 

positiva effekter som ökad kontinuitet i vården då information angående patienters 

hälsostatus blir mer korrekt samt att kommunikationen mellan kollegor och patienter 

förbättras och patienterna känner sig mer delaktiga (Chaboyer et al., 2010; Kerr, Lu, 

McKinlay, 2014). Vården blir på så sätt mer holistiskt utformad då patienten är i 

centrum (Chaboyer et al, 2010). Bedsiderapport har även visat sig vara mindre 

tidskrävande än den allmänna överrapporteringen (Cairns, Dudjak, Hoffmann & 

Lorenz, 2013) samt att sjuksköterskor förbereder sig bättre inför överrapporteringen 

vilket leder till ett ökat förtroende från patienten (Kerr et al, 2014). Bedsiderapport 

skapar möjligheter för närstående att vara delaktiga (Tobiano, Chaboyer & 
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McMurray, 2012) och det är en viktig del av personcentrerad vård (Leplege et al, 

2007). Bedsiderapport och den information som delges gör det enklare för närstående 

att förstå patientens tillstånd och åtgärder samt att de känner sig inkluderade och kan 

ställa frågor (Tobiano et al, 2012). Närstående är positiva till att kunna delta under 

bedsiderapporten och de uppskattar att sjuksköterskan ser patienten som en person 

med egna preferenser vilket minskar deras stress och oro (Tobiano et al, 2012).  

Problemformulering 

I dag genomförs överrapportering oftast bakom stängda dörrar utan patienters 

medverkan. Samtidigt har en ny Patientlag kommit som tydligt talar för patienters rätt 

till delaktighet i sin egen vård. Bedsiderapport som överapporteringsmetod bidrar till 

en mer personcentrerad vård och skapar utrymme för patienter att vara delaktiga. För 

att undersöka om bedsiderapport är en bra överrapporteringsmetod behövs kunskaper 

om hur den upplevs av patienter. 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa patienters erfarenheter av bedsiderapport inom 

slutenvården. 

Metod 

En litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013) genomfördes för att på ett 

systematiskt sätt utforska valt ämnesområde.   

Datainsamling 

Litteraturstudien inleddes med en ostrukturerad sökning i olika databaser för att få en 

överblick inom det valda området. Den ostrukturerade sökningen begränsades till tio 

år och genererade olika förslag på sökord av bedsiderapport på engelska. Vidare 

utfördes en strukturerad sökning, enligt Forsberg och Wengström (2013). 

Strukturerade sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och 

PsycINFO då databaserna, enligt Forsberg och Wengström (2013) är relevanta 

gällande omvårdnadsforskning. Sökord valdes utifrån syftet och var bedside report, 

bedside handover, bedside handoff samt bedside shift report och presenteras i tabell 1. 

Ytterligare begränsning med fler sökord valdes bort då det valda ämnet redan var 

smalt med få antal träffar. Sökorden fanns inte som ämnesord i databaserna och 

söktes därför som fritext. Trunkering användes i slutet av sökorden för att finna olika 

varieteter av orden (Forsberg & Wengström, 2013). Därefter kombinerades alla 

sökorden för bedsiderapport med trunkering (*) och den booleska operatorn OR, för 

att utvidga sökningen i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). Den 

kombinerade sökhistoriken presenteras i tabell 2. 



 

5 

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

För att finna forskningsartiklar som svarade till syftet användes inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att den vetenskapliga artikeln skulle vara 

publicerad mellan 2010-2015 med engelsk text och belysa patienters erfarenheter av 

bedsiderapport inom slutenvården. Vidare inklusionskriterier var att artikeln måste 

uppfylla Olssen och Sörensens (2011) standard av god vetenskaplig kvalité. Artiklar 

som enbart hade som syfte att påvisa sjuksköterske- och/eller anhörigperspektiv 

exkluderades. 

Artikelsökning i CINAHL 

CINAHL var den första databasen som användes i den strukturerade artikelsökningen. 

Varje sökord söktes först enskilt både med och utan trunkering (*) i 

överensstämmelse med vad Forsberg och Wengström (2013) rekommenderar när 

sökning utförs med fritextord. Sökkombinationen som användes var bedside report* 

OR bedside handover* OR bedside handoff* OR bedside shift report* i fritext. 

Begränsningarna som användes var research article samt engelsk text och publicerad 

mellan 2010-2015. Sökningen resulterade i 55 träffar var av alla rubriker lästes och 

därefter 47 abstract. Av de 47 artiklarna valdes 11 ut för vidare granskning. Efter en 

mer kritisk granskning valdes två artiklar bort eftersom patienters erfarenheter av 

bedsiderapport inte tydligt kunde urskiljas i resultatet. Totalt valdes nio artiklar ut från 

CINAHL som svarade mot syftet och presenteras i tabell 3. 

Artikelsökning i PubMed 

PubMed var den andra databasen som användes i den strukturerade sökningen och 

sökordskombinationen som användes var ”bedside report*” OR ”bedside handover*” 

OR ”bedside handoff*” OR ”bedside shift report*” i fritext. Begränsningarna som 

användes var peer reviewed samt engelsk text och publicerad mellan 2010-2015. 

Sökningen resulterade i 43 träffar var av alla rubriker lästes och därefter 15 abstract. 

Endast två artiklar valdes ut för vidare granskning eftersom nio av artiklarna visade 

sig vara dubbletter. Efter kritisk granskning valdes båda artiklar bort då den ena 

artikeln visade sig vara en review artikel och den andra uppfyllde inte tillräcklig 

vetenskaplig kvalité i enlighet med Olsen och Sörensen (2011). 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO 

Bedsiderapport Bedside report* 

[Fritext] 

Bedside report* 

[Fritext] 

Bedside report* [Fritext] 

Bedsiderapport Bedside handover* 

[Fritext] 

Bedside handover* 

[Fritext] 

Bedside handover* 

[Fritext] 

Bedsiderapport Bedside handoff* 

[Fritext] 

Bedside handoff* 

[Fritext] 

Bedside handoff* 

[Fritext] 

Bedside skift rapport Bedside shift 

report*[Fritext] 

Bedside shift 

report*[Fritext] 

Bedside shift 

report*[Fritext] 
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Artikelsökning i PsycINFO 

PsycINFO var den tredje databasen som användes i den strukturerade sökningen och 

sökordskombinationen som användes var ”bedside report*” OR ”bedside handover*” 

OR ”bedside handoff*” OR ”bedside shift report*” i fritext. Begränsningarna som 

användes var peer reviewed samt engelsk text och publicerade mellan 2010-2015. 

Sökningen gav 15 träffar var av alla rubriker lästes och därefter sju abstract. Av de sju 

artiklar var tre dubbletter och resterande svarade inte mot litteraturstudiens syfte. 

Sammanfattning artikelsökning 

Totalt gav artikelsökningarna i de olika databaserna 113 träffar och 69 abstracts 

lästes. Efter varje sökning valdes artiklar bort som inte svarade till litteraturstudiens 

syfte. För att fastställa artiklarnas vetenskapliga kvalité användes Olsson och 

Sörensen (2011) bedömningsmall. För att ytterligare tydliggöra den vetenskapliga 

kvalitén användes begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet för kvalitativa artiklar. För kvantitativa artiklar användes begreppen 

Internvaliditet, externvaliditet, reliabilitet samt frågeformulärets validitet och 

reliabilitet i enlighet med Henricson (2013). Valda artiklars vetenskapliga kvalité blev 

kritiskt granskade enskilt och gemensamt. Slutligen valdes nio artiklar ut och 

presenteras i tabell 3. 

Databearbetning 

Artiklarnas resultat granskades individuellt ett flertal gånger utifrån litteraturstudiens 

syfte och sammanfattades i enlighet med Forsberg och Wengström (2013). I nästa 

steg jämnfördes artiklarnas sammanfattningar och diskuterades för att komma till en 

gemensam förståelse över resultatet. Utifrån sammanfattningarna kunde likheter och 

skillnader urskiljas rörande patienters erfarenheter av bedsiderapport och kodades. 

Efter vidare kondensering av materialet kunde mönster urskiljas och kategorier växte 

fram som slutligen utmynnade i fyra teman. De teman som kom fram var att vara en 

person, att känna empowerment, att vara delaktig och att känna sårbarhet vilket 

presenteras i resultatet. Analysprocessen är utförd i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2013). Artiklarnas representativitet i teman presenteras i tabell 4. 

Forskningsetiskt övervägande 

I Sverige är all forskning styrd av Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som 

avser människor. Syftet med lagen är att den enskilda människan ska skyddas och 

respekteras försitt människovärd. Forskning har till uppgift att generera ny kunskap 

men enligt lagen om forskning (SFS 2003:460) får aldrig syftet med forskningen 

äventyra den enskilda individens rättigheter eller intressen. Forskningen får heller 

aldrig utföras om det finns en risk att äventyra den enskilda individens hälsa, säkerhet 

eller integritet. Vidare framhåller lagen att den enskilda individen ska få information 

angående forskningen och förstått den givna informationen samt lämnat samtycke till 

att delta. Den information som deltagaren skall få ta del av berör syfte, metoden, 
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eventuella risker och vem som är ansvarig för forskningen samt att den är frivillig och 

kan avbrytas närsomhelst (SFS 2003:460). 

Helsingfors deklarationen (WMA, 2013) har till syfte att tillhandahålla internationella 

riktlinjer rörande forskningsetik. Även dessa riktlinjer lyfter att forskningen skall 

utföras med hög etisk standard för att skydda den enskilda individens rättigheter och 

hälsa. Forskningens nytta och risker skall noga övervägas och om riskerna är för stora 

skall forskningen inte genomföras. Forskaren har till ansvar att skydda individens 

integritet och konfidentialitet samt att forskning enbart får utföras och övervakas av 

personer som har kompetensen att utföra forskning (WMA, 2013). I litteraturstudien 

har sju resultatartiklar av nio blivit etiskt godkännda. De två som inte var etiskt 

godkända valdes efter noga övervägande med i litteraturstudien eftersom de blivit 

godkända av respektive sjukhusledning samt att deltagarna lämnat informerat 

samtycke. 

Tabell 4: Artiklarnas representativitet i teman  

 

Resultat 

Resultatet visar på att patienters upplevelser av bedsiderapport leder till en känsla av 

att få vara en person som känner empowerment, delaktighet men även sårbarhet. 

Att få vara en person 

Att få vara en person skapar en känsla av att vara något mer än bara ett nummer och 

patienterna kände sig uppskattade och sedda som individer (Kerr, McKay, Klim, 

Kelly & McCann, 2013). Patienterna upplevde att sjuksköterskor såg personen i första 

hand och sen patienten under bedsiderapport (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson 

& Gehrke, 2011). Patienterna uppskattade att sjuksköterskorna tydliggjorde skiftbyte 

vid bedsiderapport och de fick möjligheten att presentera sig samt att bli presenterade 

för sjuksköterskan som skulle överta ansvaret för omvårdnaden (Friesen, Herbst, 

 Att vara 

en person 

Att känna 

empowerment 

Att vara 

delaktig 

Att känna 

sårbarhet 

Bradley & Mott, (2013) X X X  

Ford et al., (2014)   X  

Friesen et al., (2013) X X X X 

Jeffs et al., (2014)  X X X 

Kerr et al., (2013) X X X X 

Lu et al., (2013)  X X X 

McMurray et al., (2011)  X X X X 

Sand-Jeckling & Sherman, 

(2014) 

X X X  

Wildner & Ferri (2012)   X  
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Turner, Speroni, & Robinson, 2013). Att få veta vem som är ansvarig för 

omvårdnaden var värdefullt för patienterna (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) och det 

kändes tryggt att veta vem som kom när de ringde på larmklockan (Bradley & Mott, 

2013). Att bli introducerad med namn under bedsiderapport gjorde att mötet blev mer 

personligt till skillnad från tidigare överrapporteringar som utfördes på 

sjuksköterskeexpeditionerna (McMurray et al., 2011). 

Bradley och Mott (2013) beskrev att vissa patienter upplevde att under bedsiderapport 

fick de en egen stund med sjuksköterskan som var meningsfull och trivsam. 

Patienterna blev behandlade av sjuksköterskorna på ett förtroendeingivande och 

respektfullt sätt under bedsiderapport (McMurray et al., 2011). Patienterna upplevde 

att vid bedsiderapport fanns det en möjlighet till ömsesidig påverkan med personalen 

även om de valde att vara passiva och bara lyssna (McMurray et al., 2011). 

Patienterna ansåg att bedsiderapport förbättrade relationen och kommunikationen 

mellan patienten och sjuksköterskan vilket bidrog till en mer individanpassad vård 

(Friesen et al., 2013). 

Att känna empowerment 

En känsla av empowerment infann sig hos patienterna under bedsiderapport då de 

blev involverade i sin egen vård (McMurray et al., 2011; Jeffs, Besiwck, Acott, 

Simpson, Cardoso, Campbell & Irving, 2013; Lu, Kerr & McKinlay, 2014). 

Bedsiderapport främjade en tydlig kommunikation, viket är grunden för att uppleva 

en känsla av empowerment (McMurrey et al., 2011). Kommunikation är kärnan i 

relationen mellan patienter och sjuksköterskor (McMurray et al., 2011).  

Patienterna upplevde att bedsiderapport skapade möjligheter för sjuksköterskor att 

tillhandahålla information angående patienternas aktuella omvårdnadsåtgärder 

(Bradley & Mott, 2013), vilket uppskattades eftersom de kände sig välinformerade 

och fick bra förklaringar (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Patienterna upplevde att 

sjuksköterskor lyssnade och värderade deras åsikter och kunskaper under 

bedsiderapport, vilket minskade rädsla och oro inför patienternas hälsoproblem och 

omvårdnadsåtgärder (Jeffs et al., 2014). Många av patienterna hade krav på att få ta 

del av information som berörde deras hälsotillstånd och behov att veta vad som 

pågick och vad som planerades (Lu et al., 2014). Genom att delta vid bedsiderapport 

fick patienterna den informationen som eftersöktes och det bidrog till en känsla av att 

ha kontroll över situationen,( Lu et al., 2014; Friesen et al., 2013) vilket förhöjde 

patienternas självkänsla. Behovet av information kunde bli extra tydligt om 

patienterna inte hade några tidigare erfarenheter av slutenvården (Lu et al., 2014). 

Patienterna upplevde att bedsiderapport var betydelsefull då den gav dem ett tillfälle 

att tillhandahålla sjuksköterskor med viktig information, vilket inte hade varit möjligt 

om överrapporteringen ägt rum någon annanstans (Kerr et al., 2013). Att ha kontroll 

innebar för patienterna att kunna påverka det som överrapporterades, genom att 
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bekräfta och korrigera information (Friesen et al., 2013). Under bedsiderapport 

upplevde patienterna att de kunde påverka sin behandling och omvårdnad (Lu et al., 

2014) samt att de kunna ställa frågor utan att det kändes obekvämt eller opassande 

(Jeffs et al., 2014). Patienterna menade att bedsiderapport var ett utmärkt tillfälle att 

få kunskap om sitt hälsotillstånd samt att sjuksköterskor kunde förklara om det var 

något patienterna inte förstod (Friesen et al., 2013). Patienterna upplevde ökat 

förtroende till vården då medvetenheten om att relevant information hade rapporterats 

över till sjuksköterskan (Jeff et al., 2014). Friesen et al., (2013) beskriver att 

patienterna uppskattade användandet av skrivtavla som verktyg när sjuksköterskorna 

skulle förklara och utbilda. När sjuksköterskor använde sig av medicinska termer och 

svåra ord upplevde patienterna svårigheter att förstå informationen, vilket kunde 

skapa oro och ångest (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). Oro och ångest upplevdes 

även hos patienterna när bedsiderapport inte framfördes på deras modersmål (Kerr et 

al., 2013). 

Att vara delaktig 

Att vara delaktig stärkte patienternas upplevelse av god vård (Brandley & Mott, 

2013), och vården blev mer individanpassad och personlig (Kerr et al., 2013). 

Delaktighet under bedsiderapport bidrog till en känsla av att vara betydelsefull (Kerr 

et al., 2013). Patienterna ansåg att deras delaktighet hjälpte sjuksköterskor att få en 

bättre förståelse för patienternas nuvarande hälsa och mål samt vilka omvårdnads 

åtgärder som behövdes (Lu et al., 2014). När överrapportering skedde utan patienters 

medverkan infann sig en känsla av att stå utanför vårdprocessen (Kerr et al., 2013) 

Patienterna kunde känna en svårighet i att vara delaktiga om sjuksköterskor talade om 

dem i tredje person (McMurray et al., 2011). Patienterna valde ibland att inta en mer 

passiv roll under bedsiderapport och enbart lyssna (McMurray et al., 2011) och deltog 

enbart om sjuksköterskor ställde frågor eller uppmuntrade dem att göra tillägg (Kerr 

et al., 2013) En del av patienterna upplevde det som oförskämt att lägga sig i samtalet 

eftersom det är sjuksköterskor som besitter kompetensen (McMurray et al., 2011). 

Ytterligare en anledning till att vissa av patienterna valde att enbart lyssna var att 

bedsiderapport pågick för kort tid eller att sjuksköterskan inte bjöd in patienten till att 

delta (McMurray et al., 2011). Bedsiderapport skapar möjligheter för närstående att 

delta vilket upplevdes som positivt av patienterna (Kerr et al., 2013). I de fall 

patienterna inte ville att närstående skulle vara delaktiga vid bedsiderapport önskade 

de att sjuksköterskan hänvisade närstående till att vänta utanför. När närstående 

deltog under bedsiderapport fick de en större förståelse för patienternas mående och 

hälsa vilket resulterade i att patienterna upplevde ökad medkänsla och stöttning från 

sina närstående (Kerr et al., 2013). 

Genom bedsiderapport kände patienterna ett ökat förtroende för sjuksköterskorna 

samt för kontinuiteten inom vården (Kerr et al., 2013; Friesen, 2013; Jeffs et al., 

2014). Patienterna fick en inblick i sjuksköterskors kompetens och professionalitet 

efter att ha lyssnat på bedsiderapport, vilket bidrog till att patienterna kände ett ökat 



 

10 

 

förtroende för sjuksköterskorna (Wildner & Ferri., 2012; Kerr et al, 2013; Sand-

Jecklin & Sherman, 2014). Att få en inblick i sjuksköterskors kunskaper hade en 

lugnande inverkan på patienterna. Det var en trygghet för patienterna att veta att 

information fördes över till nästa sjuksköterska som skulle gå på sitt skift så att 

patienterna inte behöver upprepa informationen (Kerr et al., 2013). Det blev tydligt 

för patienterna att personalen arbetade som ett team där överrapporteringen och 

ansvar fördes över på ett säkert sätt, patienterna upplevde att vården blev mer 

patientsäkert (Wildner & Ferri, 2012). I flertalet studier uttryckte patienterna att det är 

positivt med bedsiderapport (McMurray et al., 2011; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014) 

men Jeffs et al., (2014) beskriver att patienterna som vistas en längre tid på sjukhus 

kunde uppleva att daglig bedsiderapport blev en onödig repetition om deras status var 

oförändrad. Liknande erfarenheter uttryckte patienterna angående bedsiderapport på 

morgonen eftersom deras hälsostatus sällan hade förändrats under natten (Jeffs et al., 

2014). Patienterna föredrog att få sova längre på morgonen (Jeffs et al., 2014). Ford, 

Heyman och Chapman, (2014) visade att patienterna var nöjda med bedsiderapport 

och att det bidrog till ökad känsla av delaktighet, förståelse och god vård, men detta 

upplevdes bara hos de patienterna som fick bedsiderapport kontinuerligt. Motsatt 

effekt kunde ses hos patienterna som fick bedsiderapport mer sällan eller nästan aldrig 

(Ford et al., 2014). 

Att känna sårbarhet 

Att känna sig sårbar visade sig om patienters konfidentialitet och integritet riskerades, 

vilket patienterna inte upplevde någon större oro för vid bedsiderapport (McMurray el 

al., 2011; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). Känsliga ämnen som alkoholvanor och 

drogmissbruk, gynekologiska besvär (Kerr et al., 2013), religion, psykisk ohälsa (Lu 

et al., 2014), sexualitet och sexuellt överförbara sjukdomar är aspekter som inte bör 

diskuteras under bedsiderapport (Kerr et al, 2013; Lu et al., 2014). Dessa aspekter 

ansåg patienter att sjuksköterskor ska visa respekt för (McMurray et al., 2011; Kerr et 

al., 2013; Lu et al., 2014; Jeffs et al, 2014). Om känsliga ämnen måste lyftas under 

bedsiderapport ville patienterna att det gjordes diskret genom att sjuksköterskorna 

talade tyst eller diskuterade det i ett privat rum (Kerr et al., 2013). De patienter som 

låg på flerbäddsalar utryckte oro angående integritet och känslig information (Friesen 

et al., 2013). Likaså kunde de patienterna med hörselnedsättning uppleva svårigheter 

för sjuksköterskor att prata tyst och diskret. Information som rörde försämring av 

sjukdom eller nyupptäckt sjukdom ansågs av patienterna skulle hanteras med 

försiktighet och inte diskuteras under bedsiderapport (Kerr et al., 2013). Friesen el al., 

(2013) uppmärksammar att patienterna ansåg att det var viktigare att vara aktiva i sin 

egen vård än att oroa sig om sin integritet, samt att det inte går att vara privat på ett 

sjukhus då det är viktigare att personalen känner till all fakta om dem.  
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Diskussion  

Metoddiskussion  

CHINAL, PubMed och PsycINFO valdes som databaser eftersom de är inriktade på 

omvårdnad och sjukvård (Forsberg och Wengström, 2013), vilket var relevant till 

litteraturstudies syfte. Valda sökord söktes först enskilt i CINAHL, med och utan 

trunkering för att vara säkra på att inga artiklar skulle riskeras att försvinna i den 

kombinerade sökningen med bedside report* OR bedside handover* OR bedside 

handoff* OR bedside shift report*. Eftersom den kombinerade sökningen visade att 

inga artiklar försvann i jämförelse med de enskilda sökningarna valdes att i PubMed 

och PsycINFO enbart använda den kombinerade sökningen. Eftersom ingen skillnad 

sågs med sökningarna på enskilda sökord presenteras inte de i tabell 2. Att göra en 

systematisk artikelsökning, enligt Forsberg och Wengström (2013) stärker sökningens 

trovärdighet genom att relevanta artiklar har blivit påträffade. Den ostrukturerade 

sökningen begränsades till tio år för att säkerställa att viktiga studier inte föll bort när 

den strukturerade sökningen utfördes. Den ostrukturerade sökningen visade sig även 

generera olika sökord på bedsiderapport. Den strukturerade sökningen begränsades 

till fem år eftersom en begränsning på fem år kan styrka trovärdigheten då den senaste 

forskningen ligger till grund för litteraturstudiens resultat. 

För att finna relevanta artiklar som svarade till syftet lästes 113 titlar och därefter 69 

abstract som möjligen kunde svara till studiens syfte. Utifrån inklusions- och 

exklusionskriterierna valdes och granskades artiklar som svarade till syftet i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013). Sökningen från CINAHL resulterade i 11 

artiklar som granskades kritiskt utifrån litteraturstudiens syfte samt efter Olsen och 

Sörensens (2011) bedömningsmall. Två av artiklarna valdes att exkluderas eftersom 

de inte svarade till syftet. Från PubMed sökningen valdes två artiklar ut för vidare 

granskning men exkluderade. En av artiklarna visade sig vara review artikel och den 

andra artikeln uppnådde inte tillräcklig vetenskaplig kvalité enligt Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall eftersom den graderades under grad III. Artiklar 

som valdes ut för vetenskaplig granskning var både kvalitativa och kvantitativa. 

Enligt Henricson (2013) bör en litteraturstudie begränsas till antingen kvalitativa eller 

kvantitativa artiklar, däremot anser Forsberg och Wengström (2013) att en 

litteraturstudie bör innefatta båda ansatser eftersom omvårdnadsforskningen är både 

kvantitativ och kvalitativ. Utvalda artiklars vetenskapliga kvalité granskades 

individuellt och sedan gemensamt, vilket styrker pålitligheten (Henricson, 2013). Den 

vetenskapliga kvalitén granskades med hjälp av Henricson (2013) och Olsson och 

Sörensens (2011) bedömningsmall. Båda alternativen valdes för att tydliggöra den 

vetenskapliga kvalitén, vilket kan styrka pålitlighet. Alla artiklar graderades till grad I 

eller grad II vilket styrker bekräftelsebarheten. Artiklarnas grad presenteras i 

artikelöversikterna, tabell 3. Resultatartiklarna kommer från Kanada, Australien, 

Italien och USA. Det hade varit intressant om fler artiklar hittats från Europa för att få 

ett bredare geografiskt resultat. Överförbarheten stärks då resultateten från de olika 

studierna visar på många likheter, oberoende i vilket land studien utförts i. En del 
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resultatartiklar innehåller inte enbart patientperspektivet men i dessa artiklar är det 

tydligt presenterat, vilket resultat som är baserat på patienters erfarenheter och har 

därför inkluderats. 

Samtliga nio resultatartiklars resultat har granskats och sammanställs individuellt för 

att få med så många tolkningar av resultatet som möjligt vilket stärker pålitligheten. 

En diskussion rörande resultatet inleddes för att komma till konsensus eftersom 

Henricsson (2012) menar att pålitligheten kan påverkas om granskningarna inte 

genomförts gemensamt. Vidare diskussion genererade i att likheter och skillnader 

kunde urskiljas och kodas. Efter vidare kondensering av materialet kunde mönster 

urskiljas och kategorier växte fram som slutligen utmynnade i fyra teman i enlighet 

med Forsberg och Wengström (2013). De teman som framkom var, att få vara en 

person, att känna empowerment, att vara delaktig och att känna sårbarhet. 

Literaturstudien anses överförbar då den tillhandahåller viktig information angående 

patienters erfarenheter av bedsiderapport, vilket kan vara behjälpligt för eventuell 

implementering av bedsiderapport. 

Resultatdiskussion  

Resultatet framhåller vikten av att vara en person (McMurray et al., 2011; Kerr et al., 

2013), vilket stämmer in på personcentrerad vård där hela personens livsvärld ska 

beaktas (Morgan & Yoder, 2012) och patienten skall ses som en person och inte 

enbart en patient med en sjukdom (Ekman et al., 2011) Resultatet lyfter att patienter 

uppskattar att få veta vem som är ansvarig sjuksköterska över deras vård, vilket 

bedsiderapport möjliggör (Sand-Jecklin & Sherman, 2014) till skillnad från den 

traditionella överrapporteringen som sker på sjuksköterskeexpeditionen (Kerr et al., 

2002). Enligt Friesen et al.(2013) upplever patienter att bedsiderapport bidrar till en 

förbättrad kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter och vården upplevs 

mer individanpassad. Tidigare forskning visar att bedsiderapport stärker 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan (Chaboyer et al., 2010; Kerr et 

al., 2014). Personcentrerad vård handlar om att utföra vård på ett sådant sätt att 

personens värderingar ligger till grund för all planering och utförande av vården 

(McCormack et al., 2006), på så sätt blir vården mer individanpassad (Morgan & 

Yoder, 2012). 

Resultatet visar att bedsiderapport bidrar till en känsla av empowerment (McMurray 

et al., 2011; Jeffs et al., 2013; Lu et al, 2014), genom att patienter blir välinformerade 

och får kontroll över sin situation (Friesen et al., 2013; Lu et al., 2014). När patienter 

vet vilken information som sjuksköterskor överlämnar vid skiftbytet ökar deras 

förtroende för vården (Jeff et al., 2014). Effektiv informationsöverföring handlar om 

att minska informationsfel (Kullberg et al., 2015), vilket möjliggörs med 

bedsiderapport eftersom patienter kan säkerställa att rätt information överförs från en 

sjuksköterska till en annan (Jeffs et al., 2014). Tidigare forskning visar att 

bedsiderapport ökar kontinuiteten i vården genom att patienter själva kan vara med 
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och kontrollerar att information blir korrekt (Chaboyer et al, 2010; Kerr et al, 2014). 

Ytterligare en aspekt som gör bedsiderapport till en bra metod är att sjuksköterskor 

förbereder sig bättre inför överrapporteringen (Kerr et al, 2014). Resultatet visar att 

bedsiderapport ökar patienters involvering i vården och stärker deras upplevelser av 

empowerment (McMurray et al., 2011; Jeffs et al., 2013; Lu et al., 2014). 

Empowerment är en del av personcentrerad vård och ska bidra till att patienter känner 

sig styrkta i sin tro på sig själva så att de kan uppnå sina mål och bli 

självbestämmande i alla aspekter inom vården (Morgan & Yoder, 2012). För att 

patienter skall kunna bli självbestämmande och delaktig krävs det att sjuksköterskor 

och patienter har förståelse för varandras kunskaper (McCormark, 2003). I resultatet 

framgår det att bedsiderapport bidrar till att patienter känner sig lyssnade på och att 

deras kunskaper och åsikter värderas av sjuksköterskor (Bradley & Mott, 2013; Jeffs 

et al., 2014). 

Patienter har idag rätt till att vara delaktig i sin egen vård, enligt Patientlagen (SFS 

2014:821). Att göra patienter delaktiga är grunden för att de skall känna sig som en 

del av processen (Kerr et al., 2013) och det stärker även sammarbetet mellan 

sjuksköterskor och patienter, vilket ökar patienters självkänsla då vården utformas 

gemensamt (Lu et al., 2014). Delaktighet genom bedsiderapport stärkte patienters 

förtroende för vården och förbättrar upplevelsen av sjukhusvistelsen (Kerr et al., 

2013; Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2014). En viktig aspekt är att patienter känner 

sig betydelsefulla när de får vara delaktiga under bedsiderapport (Kerr et al., 2013). 

Tidigare forskning visar att den traditionella överrapporteringsmetoden har brustit i 

patientdelaktigheten och haft avsaknad av patienters medbestämmande och inflytande 

över sin egen vård och hur den planeras (Kerr et al., 2011; Kullberg et al., 2015). I 

resultatet framgick det att bedsiderapport ökade patienters delaktighet (Kerr et al., 

2013). Det ligger även i linje med tidigare forskning om att bedsiderapport bidrar till 

ökad patientdelaktighet (McMurray et al., 2011). I personcentrerad vård är patienter 

delaktiga och vården utformas efter deras behov och förväntningar (McCormack el 

al., 2006). Personcentrerad vård handlar också om att skapa möjlighet för närstående 

att var delaktiga (Leplege et al., 2007). I resultatet framgår det att bedsiderapport 

skapar förutsättning för närstående att vara delaktiga, vilket patienter uppskattar 

eftersom närstående blir mer insatta och får förståelse för patienters situation (Kerr et 

al., 2013). Även om resultatet syftar till att patienter blir mer delaktiga i sin egen vård 

(Bradley & Mott, 2013) måste sjuksköterskor beakta och visa hänsyn till patienters 

individuella mål med att vara delaktig (Jeffs et al., 2014). Sjuksköterskor ska ge en 

respektfull vård och se patienter som kompetenta till att fatta beslut rörande sin egen 

vård (Morgan & Yoder, 2012). 

Resultatet visar att patienter inte upplever större oro angående deras sårbarhet 

gällande integritet och konfidentialitet, vilket kan bero på att patienter upplever större 

oro över sitt hälsotillstånd (Kerr et al., 2013). Kerr et al (2014) lyfter att patienter inte 

ser någon skillnad angående integritet och konfidentialitet på ronderna som läkarna 
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gör eller bedsiderapport som utförs av sjuksköterskor. Resultatet lyfter dock att 

sjuksköterskor måste visa respekt för känsliga ämnen (McMurray et al., 2011; Kerr et 

al., 2013;Lue tal., 2014; Jeff et al., 2014) samt att inte använda medicinska termer 

eller svåra ord, eftersom det kan bli svårare för patienten att förstå vad som sägs och 

leda till onödig stress (Kerr et al., 2013; Lu et al., 2014). Personcentrerad vård utgår 

från ett holistiskt synsätt på människan (Morgan & Yoder, 2012), vilket 

bedsiderapport bidrar till då patienter sätts i centrum (Chaboyer et al., 2010). 

Personcentrerad vård har även visat sig generera i kortare vårdtider (Olsson, Karlsson, 

& Ekman, 2006; Ekman, Wolf, Olsson, Taft, Dudas, Schaufelberger, & Swedberg, 

2012; Ulin, Olsson, Wolf, & Ekman, 2015) utan att äventyra patienters 

hälsorelaterade livskvalité (Ekman et al., 2012), vilket kan bero på att patienter 

behandlas som en person som är kompetent och som ges utrymme till att vara delaktig 

i beslut och planering rörande sin egen vård (Ulin et al., 2015). 

Konklusion och implikation 

Patienters erfarenheter av bedsiderapport är positiva. Genom bedsiderapport upplever 

patienter att de blir sedda som en person med ett egenvärde, de blir behandlade med 

respekt och känner sig uppskattade som individer. Bedsiderapport är betydelsefull för 

patienter eftersom överrapporteringsmetoden ger dem en känsla av att vara 

välinformerade. Bedsiderapport ger även patienter möjligheten att kunna delge 

information som är värdefull för sjuksköterskor och kommunikationen stärktes mellan 

båda parter. Att få ta del av information och delge information lugnar patienter 

eftersom det leder till en känsla av empowerment och att ha kontroll över situationen. 

Bedsiderapport bidrar till att patienter känner sig delaktiga och att de är en del av 

processen genom att kunna påverka sin egen vård. Patienters sårbarhet gällande 

integritet och konfidentialitet är något som lyfts vid bedsiderapport men resultatet 

visar att patienter inte känner stor oro rörande dessa delar och de uttrycker att det är 

viktigare att få vara delaktig. 

Resultatet i litteraturstudien visar att patienters delaktighet ökar genom bedsiderapport 

och i Sverige har vi en skyldighet inom vården att göra patienter delaktiga i sin egen 

vård. Bedsiderapport bör därför ersätta den traditionella överrapporteringen och 

implementeras i den svenska sjukvården. Vidare vore det intressant att utforska hur 

bedsiderapport på bästa sätt kan implementeras i den kliniska verksamheten. För att få 

ett helhetsperspektiv rörande bedsiderapport bör även sjuksköterskors erfarenheter 

belysas genom vidare forskning.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökhistorik 

*Dubbletter funna i tidigare sökningar redovisas inom parentes  

 

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

2015-03-27 CINAHL 

Bedside report* OR Bedside 

handover* OR Bedside handoff* 

OR Bedside shift report*[Fritext] 

Limits: Date, 2010-2015, 

English Language, Research 

Article. 55 47 11 9 

2015-03-27 PubMed 

“Bedside report*” OR ”Bedside 

handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside shift 

report*” [Fritext]  

Limits: Date, 2010-2015, Peer 

reviewed 

English Language 43 15 2(9)* 0 

2015-03-27 PsycINFO 

“Bedside report*” OR ”Bedside 

handover*” OR “Bedside 

handoff*” OR “Bedside shift 

report*” [Fritext] 

Limits: Date, 2010-2015, Peer 

reviewed 

English Language 15 7 (3)* 0 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Artikelöversikt 

Artikel 1 

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(13-14), 

1927-1936. doi: 10,1111/jocn.12403 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att genom en empirisk ansats studera processen och utfall av att 

implementera bedsiderapport för sjuksköterskor på tre australienska sjukhus. 

Metod:  

Design 

Mixad metod 

Kvantitativ kvasiexperimentell och kvalitativ etnografisk design 

Urval Nio inneliggande patienter valdes ut från de tre avdelningarna och furtioåtta sjuksköterskor. 

Inklusionskriterier: Över arton år. Sjuksköterskorna som deltog måste ha arbetat före och efter 

implementeringen. 

Datainsamling Datainsamlingen gjordes i tre steg enligt Lewin´s (1947a,b) 3-stage model of change.. Steg ett 

utfördes enkätundersökning med nitton respektive arton frågor med svarsalternativ enligt en sju 

poängs Likert skala. Syftet i steg ett vara att få en förståelse om sjuksköterskors åsikter kring den 

nuvarande överrapporteringen samt vad de ansåg om bedsiderapport. I steg två förbereddes 

sjuksköterskorna inför förändringen att använda sig av bedsiderapport. Data som insamlades var 

etnografisk intervju med sjuksköterskor som pågick mellan 30-75 min. I steg tre undersöktes 

upplevelsen av bedsiderapport. Data samlades in genom intervju, etnografisk intervju med både 

sjuksköterskor och patienter. Intervjuerna med patienterna på gick mellan 10-30 min. Fysisk 

timing av överlämningsprocessen, observation och dagbok i samtliga steg.  

Dataanalys Kvantitativ data analyserades genom mixad modell som är en typ av regressionsanalys i SPSS. 

Kvalitativ data analyserades genom Spradleys  (1979) Taxonomic Analysis process. 

Bortfall Redovisas inte 

Slutsats Resultatet visar att både patienter och sjuksköterskor tror att patienter blir mer delaktiga och 

involverade i sin vård genom bedsiderapport. Även att bedsiderapport är en bra metod för att 

närma sig mot en mer patientcentrerad vård. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Innehållsrikt resultat, med citat. Metod, urval och 

datainsamling beskrivs väl. Data från intervjuerna utfördes av två forskare med erfarenheter inom 

etnografiska intervjuer. Har triangulering. Studien är godkänd av två etiska kommittéer. 

Deltagarna har skrivit under ett informerat samtycke och tilldelades ett kodnummer för att bevara 

konfidentialitet.   

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse är beskrivet. Har använt sig av medbedömare. Finns 

beskrivet vem som har gjort datainsamlingen och analys. 

Bekräftelsebarhet: Forskarens förförståelse är beskrivet. Deltagarkontroll beskrivs inte. 

Datainsamlingens tid är beskrivet. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade. Studien är relativt liten 

och kräver fler deltagare för att vara överförbar dock bidrar den till större insikt i patienters och 

sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapport. 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 2 

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 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera patienters uppfattningar av bedsiderapport genom att fråga 

patienterna om deras erfarenheter. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Prospektiv tvärsnittsstudie. 

Urval Ett bekvämlighetsurval av 103 patienter från två avdelningar på ett sjukhus i Michigan som 18 

månader tidigare implementerat bedsiderapport. Inklusionskriterier: Över 18 år. Prata och skriva 

flytande engelska. Varit med om minst tre bedsiderapport. Exklusionskriterier: Får inte ha demens 

diagnos eller förvirringstillstånd. 

Datainsamling Skedde mellan 2011-2013. Samtycke efterfrågades innan överlämnandet av frågeformulären. 

Frågor rörande förståelse, uppfattning, säkerhet och hur nöjda de var angående vården och 

bedsiderapport. Svarsalternativen utgick från en 4 poängs Likert skala. Demografiska frågor. 

Dataanalys Deskriptiv och analytisk statistik analyserades med hjälp av IBM Statistical Package for the Social 

Sciences, version 20 for Windows. Den analytiska statistiken bestod av Person´s 

korrelationsanalys för att ta reda på samband mellan patienternas demografiska olikheter och 

antalet individuella olikheter samt antalet bedsiderapport. 

Bortfall 4 deltagare exkluderades efter att de fyllt i att de aldrig upplevt beddsiderapport. 

Slutsats Inget samband sågs mellan demografisk data och övrig data. Bedsiderapport förekom inte alltid 

konsekvent. Patienter som hade erfarit bedsiderapport flertalet gånger var mer positiva. 

Patienterna upplevde att bedsiderapport bidrog till att planering och åtgärder var utformade efter 

deras behov, även att de kände sig säkrare då de kunde minimera fel, det ökade deras förståelse 

och de var mer nöjda med vården. De positiva aspekterna var enbart signifikanta om 

bedsiderapport gjordes konsekvent. Där med anser de att det finns evidens för att använda 

bedsiderapport. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Resultatet svarar mot syftet. Urval, Dataanalys, datainsamling och 

mätinstrument är väl beskrivet. Inte slumpmässigt val. Bortfall diskuteras. Informerat samtycke 

har förevarit. Valet av statistisk analys är relevant. Studien har blivit godkänd av sjukhuset och 

lokalt universitet. 

Extern validitet: Urvalet av deltagarna är representativ för hela sjukhuset. Forskarna diskuterar 

studiens kliniska relevans. Studien kan vara generaliserbar trotts att endast 62 % av deltagarna 

alltid erfaret bedsiderapport. 

Reliabilitet: Forskarnas bakgrund, utbildning, tidigare erfarenheter och vem som har gjort vad är 

inte beskrivet. Framgår inte om de har använt sig av medbedömare eller statistiker. 

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Instrumentet har granskats av flera andra angående 

dess validitet. Frågeformuläret har testats genom Cronbach alfa och fick 0.92. Bör ligga på 0.70 

och uppåt. 
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Artikel 3 

Referens Friesen, M. A., Herbst, A., Turner, J. W., Speroni, K. G., & Robinson, J. (2013). Developing a 

Patient- Centred ISHAPED Handoff With Patient/Family and Patient Advisory Councils. Journal 

of Nursing Care Quality, 28(3), 208-216. doi: 10,1097/NCQ.0b013e31828b8c9c 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att utforska patienters upplevelser av ISHAPED (I = Introduce, S = Story, 

H = History. A = Assessment, P = Plan, E = Error prevention, and D = Dialogue) bedsiderapport 

vid skiftbyte genom frågeformulär och intervjuer samt att identifiera förbättringsområden för att 

arbeta mot en patientcentrerad vård vid överrapportering. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Ett bekvämlighetsurval från 8 avdelningar på ett sjukhus. Inklusionskriterier: engelsktalande och 

skriva under på informerat samtycke. 93 vuxna och 14 föräldrar valdes ut till studien.  

Datainsamling Demografisk data och semistrukturerade intervjuer utfördes och samlades in av 8 

omvårdnadsforskare. Intervjuguiden innehöll demografisk data samt 11 frågor angående 

deltagarnas upplevelser om ISHAPED bedsiderapport. Svarsalternativen var enligt en 5 poängs 

Likert skala. Ytterligare gjordes djupgående intervjuer med en subkohort grupp av 16 patienter 

och 6 föräldrar. Utfördes av en forskningshandledare och två omvårdnads studenter. Frågorna var 

semistrukturerade med öppna svar och blev ljudinspelade. 

Dataanalys Intervju data transkriberades ordagrant och fördes in på NVIVO 9 software. Rad för rad analys 

och en konstant jämförelse metod utfördes. Meningsbärande enheter kodades och bearbetades 

flera gånger och resulterade i 5 teman. Medbedömmar har används. Deskriptiv data presenteras i 

tabell. 

Bortfall Inget redovisat. 

Slutsats Patienten anser att det var viktigt att få presentera sig och att bli presenterad för den nya 

sjuksköterskan som skall gå på sitt skift. Att få delta vid överrapporteringen och ta del av dess 

information skapar trygghet. För patienterna var det viktigt med information och att få saker 

förklarade. Angående integritet och känsliga ämnen ansåg patienterna att det var viktigare att få 

vara delaktiga vid överrapporteringen. ISHAPED som metod vid bedsiderapport upplevde 

patienterna som positivt. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Datainsamling, urval och metod är beskrivet. Citat. 

Triangulering finns. Datainsamlingen har utförts av flera forskare. Beskrivs inte om studien har 

blivit godkänd av en etisk nämnd. 

Pålitlighet: Forskarnas förförståelse är inte beskriven. Ljudinspelade. Dataanalysen är gjord i flera 

steg och de har använt sig av medbedömare. 

Bekräftelsebarhet: Framgår inte hur länge intervjuerna pågick. Urvalet beskrivs delvis. 

Medbedömare har används. Deltagarkontroll beskrivs inte. Analysprocessen är beskriven.  

Överförbarhet: Forskarna anser att studien inte är överförbar eftersom den enbart är gjort på ett 

sjukhus samt att de har använt sig av ett bekvämlighetsurval.  
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Artikel 4 

 

Referens Jeffs, L., Beswick, S., Acott, A.,Simpson,E.,Cardos, R., Campell, H.,& Irwing, T (2014). Patients’ 

Views on Bedside Nursing Handover. Journal of Nursing Care Quality,29(2),149-

154.Doi:10.1097/NCQ.0000000000000035 

Land  

Databas 

Kanada 

CINAHL 

Syfte Syftet var att utforska patienters perspektiv angående sjuksköterskors bedsiderapport på flera 

avdelningar från ett sjukhus  

Metod:  

Design 

Kvalitativmetod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Strategiskturval av patienter från ett universitetssjukhus i Toronto.  

Totalt antal deltagare var 45 var av29 kvinnor och 15 män. Inklusionskriterier: 18år och äldre samt 

förstå engelska. Varit i kontakt med bedsiderapport under sjukhusvistelsen. 

Datainsamling Semistrukturerade frågor med öppna svar. En intervjuguide användes under bandinspelade 

intervjuer. Intervjuerna genomfördes i juli 2012 och varade mellan 34minuter till 3,5 timmar. 

Intervjuerna utfördes av två forsknings studenter. Intervjufrågorna rörde bedsiderapporteringens 

fördelar och nackdelar.   

Dataanalys Först transkriberades data och innehålls analys genomfördes. Analysen genomfördes av tre 

medbedömare samt forskningsstudenterna som oberoende analyserade data för att finna teman, 

subteman och subkategorier.  

Bortfall Inte redovisat 

Slutsats Studien framhåller att bedsiderapport är positivt utifrån ett patientcentrerat perspektiv. Studien 

resulterade i tre teman: Skapar en plats för personlig kontakt, Möjlighet att påverka och delta i 

informationen och det sista temat tar upp patienternas varierade preferenser. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Innehållsrikt resultat som stärks med citat. 

Deltagarkontroll samt förförståelse inte redovisat. Urval, datainsamling samt medbedömare 

beskrivs väl. Ingen triangulering. Godkänd av etisk nämnd, 

Pålitlighet: Forskningsstudenterna har gjort intervjuerna samt analyserna. I analys processen 

fanns det även tre medbedömare. Intervjuerna bandinspelades. Erfarna kvalitativa forskare har 

stöttat forskarstudenterna genom hela studien. 

Bekräftelsebarhet: Urvalet delvis beskrivet. Pågick under juli 2012. Dataanalysprocessen 

beskriven och är reproducerbar. 

Överförbarhet: Studien har sin begränsning då den bara är gjord på ett sjukhus. Vissa patienter 

hade inte erfarit bedsiderapport mer än två gånger då personalen varit inkonsekventa. Även om 

studien är relativt liten så kan resultatet vara överförbart då den ändå skapar en inblick i 

bedsiderapport utifrån patientperspektivet. 
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BILAGA B  

 

Artikel 5 

Referens Kerr, G., McKay, K., Kelly, A., & McCann, T. (2013). Attitudes of emergency department 

patients about handover at the bedside. Journal of Clinical Nursing, 23(11-12),1685- 1693.doi: 

10,1111/jocn.12308 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Att utforska patienters perspektiv av sjuksköterskors bedsiderapport inom akutmottagning 

Metod:  

Design 

Kvalitativ beskrivande metod 

Kvalitativ innehållsanalys 

Urval Slumpmässigt urval. 30 patienter på en akutmottagning som upplevt bedsiderapport. 

Inklusionskriterier: Engelsk talande, psykiskt och kliniskt stabila. < 18år. 

Exkusionskriterier. Patienter med svår smärta, akut mental sjukdom, förvirring eller medicinskt 

instabila. 

Datainsamling Individuella semistrukturerade ljudinspelade intervjuer som pågick i december 2011cirka två 

månader efter införandet av bedsiderapport. En intervju guide ändvändes baserad på tidigare 

forskning. Frågorna inkluderade risker, fördelar och begränsningar med bedsiderapport. Även 

frågor som rörde integritet och konfidentialitet. Intervjuerna gjordes i ett privat utrymme och 

personalen informerades att inte störa. Intervjuerna tog ca 20 min. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och tematisk analys gjordes, Teman och mönster hittades med hjälp 

av Taylor et al. (2006, pp. 459 – 460) fyra stegs tillvägagångssätt. Först lästes den transkriberade 

texten flertal gånger för att bli bekant med den. Andra steget var att undersöka texten med hjälp av 

rad för rad analys. Intressenoteringar gjordes i marginalen och kodades. Tredje steget skapades 

kluster av intresseområdena och teman och subteman skapades. Fjärde steget ordnades teman och 

subteman i tabeller. Denna procedur gjordes åter igen oberoende av en annan forskarna. Till sist 

fastställdes teman. 

Bortfall Inget redovisat 

Slutsats Patienterna var positiva till bedsiderapport. Genom att patienterna kunde vara delaktiga och 

klargöra information vid bedsiderapport upplevde patienterna att vården blev bättre samt ett ökat 

förtroende för sjuksköterskorna och vården. Bli sedd som person. Oro fanns angående känslig 

information och avslöjanden och hur vidare detta togs upp inom andra patienters hörhåll. 

Information som är ny för patienten bör hanteras med försiktighet vid bedsiderapport. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet motsvarar syftet. Urvalet, datainsamling. Citat ändvänds vilket stärker 

trovärdigheten. Deltagarkontroll och triangulering ändvänds inte. Studien är godkänd av en etisk 

kommitté. Patienterna fick skriftlig och muntlig information och ett skriftligt samtycke gjordes. 

Information om studiens konfidentialitet. 

Pålitlighet: Ljudinspelning gjordes. Data analysen gjordes i flera steg av två oberoende forskare. 

Förförståelsen inte beskriven. Tydliga källor till metod och data val. 

Bekräftelsebarhet: Urvalet beskrivet samt inklusion och exklusionskriterier. Intervjuerna på gick 

under ungefär 2 månader. Analysprocessen är noggrant beskriven. Semistrukturerade frågor samt 

en metod som beskrivs väl, vilket gör att den går att göra om. Medbedömare nämns. 

Överförbarhet: Överförbarheten diskuteras.  Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är 

säkrade. 
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Artikel 6 

 

Referens Lu, S., Kerr, D., & McKinlay, L. (2013). 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 upplevelser av bedsiderapport. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk 

Urval Strategiskt urval av 30 patienter från tre avdelningar från ett sjukhus i Australien 2011.  

Inklusionskriterier: Att patienten talar engelska och är över arton år. Patienterna skulle minst varit 

med på två bedsiderapporter och mins varit inlagda över natten samt klara av en intervju på 30-40 

min. 

Datainsamling Enskilda intervjuer som utfördes på en avdelning av en forskar assistent som även är 

sjuksköterska. Frågorna var semistrukturerade och pågick mellan 30-40 min.  

Dataanalys Data transkriberades och fenomenologisk analys genomfördes, enligt Smith, Jarman och Osborn 

(1999). All data analyserades enskilt av båda forskarna för att sedan jämföra deras resultat och 

finna gemensamma teman som var, en mer effektiv och personlig framtoning, att vara 

självbestämmande och bidragande till att minimera fel, privat liv, konfidentialitet och känsliga 

ämnen samt utbildning och undvika medicinska termer. 

Bortfall Inte redovisade 

Slutsats Bedsiderapport som metod styrks genom evidens, att det bidrar till en mer patientcentrerad vård. 

Patienterna upplever att informations utbyte och interaktionen mellan patienten och 

sjuksköterskan bidrar till högre förtroende och att det minska risken för information att bli fel. 

Patienterna upplever självbestämmande och har en positivare uppfattning av hela sjukhusvistelsen. 

Mer forskning krävs för att tydliggöra bästa möjliga tillvägagångsätt vid bedsiderapport. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svarar mot syftet. Innehållsrikt resultat som stärks med många citat. 

Metod, urval och datainsamling beskrivs väl. Datainsamlingen utfördes av en forskare. 

Deltagarkontroll finns. Saknar triangulering. Etiskt godkänd och deltagarna har skrivit på 

informerat samtycke. 

Pålitlighet: Förförståelse är inte beskrivit. Har inte använt sig av en medbedömare. Tydligt 

beskrivet vem som har analyserat och utfört intervjuerna. 

Bekräftelsebarhet: Deltagarkontroll har förevarit. dataanalys är väl beskrivet Forskarna har 

separat analyserat data. Förförståelse beskrivs inte. 

Överförbarhet: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet är säkrade men forskarna gör 

inget anspråk på överförbarhet men resultatet ger en inblick i patienters erfarenheter av 

bedsiderapport och kan leda till vidare forskning. 
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Artikel 7 

 

Referens McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M., Johnson, J., & Gehrke, T. (2011). Patients´ perspectives 

of bedside nursing handover. Science Direct, 18(1), 19-26. doi: 10.1016/j.colegn.2010.04.004 

Land  

Databas 

Australien 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att identifiera patienters upplevelser av bedsiderapport i omvårdnaden. 

Metod:  

Design 

Kvalitativ metod 

Fenomenologisk  

Urval Bekvämlighetsurval av 10 patienter som var inneliggande på ett sjukhus i Queensland 2009. 

Patienterna tillfrågades av avdelningschefen att delta. 

Inklusionskriterier: Tala engelska samt varit inlagda i ett dygn. Patienterna skall orka genomföra 

en intervju som pågår mellan 30-60 min. 

Exklusionskriterier: Patienter som vårdades kritiskt eller kunde smitta eller inte kunde lämna 

samtycke exkluderades. 

Datainsamling Avdelningschefen tillfrågade vissa patienter som gav sitt samtycke för studien. Bandi8nspelade 

semistrukturerade intervjuer genomfördes och tog mellan 45 min till 60min. Frågorna berörde 

deras upplevelser av bedsiderapport.  

Dataanalys Intervjuerna transkriberades. Använde sig av en tematisk innehållsanalys. Letade efter 

återkommande teman och meningsbärande enheter som sedan kodades. Genom vidare analys blev 

det sukategorier. Analysen avslutades först då inga nya teman återkom. 

Bortfall Inte redovisat. 

Slutsats Resultatet visar att bedsiderapport bidrar till patienter kände sig delaktiga och stärkte känslan av 

empowerment. Patienter upplevde att de blev behandlade på ett respektfyllt sätt och kunde ta del 

av information samt möjlighet att korrigera den. Patienterna kunde själva välja mellan att vara 

passiva eller aktiva. Personalens kommunikations kunskaper ansågs vara viktiga för patienter. 

Bedsiderapport bidrog till ett bättre partnerskap mellan sjuksköterska och patient. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Trovärdighet: Resultatet svara mot syftet. Innehållsrikt resultat som stärks med citat. Urval och 

datainsamling beskrivs väl. Godkänd av en etisk kommitté. Konfidentialitet har förevarit. 

Deltagarkontroll och triangulering finns inte.  

Pålitligheten: Ljudinspelning har gjorts samt transkriberats. Vem som gjort vad framgår delvis. 

Förförståelsen beskrivs inte.  

Bekräftelsebarhet: Analysprocess beskrivs väl, går att göra om. Medbedömare beskrivs inte.  

Förförståelse beskrivs inte. 

Överförbarheten: Trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet delvis säkrat. Ger en bra inblick 

i patienternas upplevelse av bedsiderapport. 
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Artikel 8 

  

Referens Sand-Jeckling, K., & Sherman, J. (2014). A quantitative assessment of patient and nurse outcomes 

of bedside nursing report implementation. Journal of Clinical Nursing, 23(19-20),2854–2863. doi: 

10,1111/jocn.12575 

Land  

Databas 

USA 

CINAHL 

Syfte Syftet med studien var att undersöka på sjuksköterskors upplevelse av överrapporteringsprocessen 

och patienternas uppfattning om sjuksköterskornas omvårdnad före, under och efter 

implementeringen av en blandad form av bedsiderapport. 

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Kvasi- experimentell 

Urval Sju medicinsk-kirurgiska avdelningar från ett universitetssjukhus införde en 

omvårdnadsrapportering med blandning av en inspelad del och en sängrapport.  

Post undersökningen: Patienterna-Bekvämlighets urval. Inklusionskriterier: varit inneliggande på 

sjukhuset > 48timmar. n-233 deltog vid post undersökningen, n-157 efter 3 månader och n- 154 

efter 13månader. Sjuksköterskorna: Flygblad och mail uppmanade till deltagande i post 

undersökningen. n-148 deltog i postundersökningen, n- 98 efter 3 månader och n-54 efter 13 

månader. 

Datainsamling  Patienterna fick ett frågeformulär rörande omvårdnad och sjuksköterskors beteende inför 

implementeringen. Instrumentet baserat på (Larrabee et al.1995). Frågeformuläret hade 17 punkter 

och 5-gradig Likert skala. Anonymt brev, återsändes till forskaren i förseglat kuvert. 

Sjuksköterskorna svarade på frågor rörande skiftrapportering. Instrumentet var granskat av expert 

samt chefer. Enkäten innehöll 17 poster, Likert-skala, demografiska frågor. Alla svar samlades in 

under samma månad samt Information rörande fall och felmedicinering under rapporttid. Ny 

undersökning 3månader och 13månader efter införandet, narrativ fråga lades till för patienterna. 

Dataanalys Data analyserades med ANOVA för att jämföra patienters och sjuksköterskors svar före och efter 

införandet. Tematisk kodning gjordes av den narrativa delen. 

Bortfall Patienters bortfall på grund utav att anhöriga svarat: Post undersökningen n-70, 3 månaders n-72 

och 13 månader n-53. 

Slutsats Nästan alla de 34 undersökningsposter indikerade en viss förbättring från grunddata till 13 

månader postimplementationen. Signifikant skillnad från post till pre införandet i frågorna rörande 

att veta vem min sjuksköterska är, att uppmuntras vara delaktig i vården, delge viktig information 

skift till skift och bli delaktig i bedsiderapport. Rapporten främjar för patientens delaktighet, 

rapporten är relativt stressfri, rapporten är en effektiv kommunikations metod och rapporten är 

färdig inom bra tid. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Syftet har blivit besvarat. Urval, datainsamling och mätinstrument beskrivet. 

Bortfall redovisat. Bekvämlighets urval. Godkänd av etisk kommitté. 

Extern validitet: Efter som det är ett bekvämlighetsuraval är det svårt att generalisera resultatet. 

Reliabilitet: Frågeformuläret delades ut vid tre tillfällen. Osäker klinisk relevans då 

undersökningen gjorts med bekvämlighetsurval samt att frågeformuläret till sjuksköterskorna kan 

ha besvarats fler än en gång.  

Frågeformulärets validitet och reliabilitet: Frågeformuläret till patienter hade en Cronbachs alfa 

på 0.96. Sjuksköterskors frågeformulär hade Cronbachs alfa 090. 

Grad I 



BILAGA B  

 

Artikel 9 

 

Referens Wildner, J., Ferri, P. (2012) Patient Participation in Change- of - shift Procedures, The 

implementation of the Bedside Handover for the Improvement of Nursing Quality in an Italian 

Hospice. The Journal of Hospice & Palliative Nursing, 14(3), 216-224. doi: 

10,1097/NJH.0b013e318243251f 

Land  

Databas 

Italien 

CINAHL 

Syfte Syftet var att ta undersöka patienters och vårdpersonals uppfattning om bedsiderapport i relation 

men den traditionella överrapporteringen, samt ta reda vad de tycker är positivt och negativt med 

metoden.  

Metod:  

Design 

Kvantitativ 

Tvärsnittsstudie 

Urval Studien gjordes på ett hospice. 12 sängplatser i singelrum. n-18 patienter 59-85 år som alla led av 

cancer och deras familjemedlemmar och valdes ut efter deras förmåga och vilja att delta.20 

frågeformulär skickades till personalen vid två tillfallen ett i maj och ett i september. 

Datainsamling Studien grundas på Lewins 3stegs modell för förändringar. 

Två frågeformulär rörande sjuksköterskors överlämnande på sjukhuset. Frågeformulär med 5 

stängda frågor rörande bedsiderapport och hur vidare patienterna tyckte det var störande, om 

metoden var förtroendeingivande, patienten kände sig involverad, om patienten kände sig säkrare 

och hur vidare patienten kände att personalens kunskaper var viktiga. En 4-skalig Likert skala 

användes. Vårdpersonalens fick 8 frågor var av 5 frågor var stängda. Samma Likert skala. 

Semistrukturerade intervjuer med vårdpersonalen gällande bedsiderapport i jämförelse med den 

traditionell överrapportering. Diskuterades även i fokusgrupper. 

Dataanalys Resultatet bearbetades genom destruktiv statistisk metod. 

Bortfall 3 bortfall hos patienterna på grund utav försämring. 

Personalen 3 bortfall i maj och 6 bortfall i september. 

Slutsats Bedsiderapport ger sjuksköterskor en möjlighet till ökad omvårdnads kvalité och patientsäkerhet. 

Bedsiderapport har en lugnande inverkan på patienten då de ser att personalen jobbar som ett team 

där en säker och proffsig överföring av patientansvaret sker. Studien visar att införandet av det nya 

överrapporteringssystemet fungerar bra. 

Vetenskaplig  

kvalitet 

Intern validitet: Syftet blir besvarat. Urvalet, datainsamling och mätinstrument beskrivs. Bortfall 

redovisas. Dock är det ett litet urval. Icke slumpmässigt urval. Studien godkändes av 

sjukhusledningen. Samtycke erhölls från patienterna rörande bedsiderapport och undersökningen. 

Fråge formulären var anonyma 

Extern validitet: Svårt att generalisera resultatet då studien är liten. Urvalet skulle varit större. 

Reliabilitet: Studien gjordes 2008- 2009. Sjuksköterskorna fick frågeformuläret i maj och 

september 2009. Förkunskaper nämns inte. 

Frågeformulärets validitet och reliabilitet; Då studien är liten är det svår att säga att den är 

tillförlitlig. Det som skall mätas mäts och studien går att göra om. 
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