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Bedside rapportering - Se mig som en partner, inte som en patient  

- En litteraturstudie som beskriver patienters upplevelser av bedside 

rapportering   

 

ABSTRAKT  

 

Introduktion: Kärnan i hälso- och sjukvården är mötet mellan vårdpersonal och 

patient. Vid dessa möten kan vårdbehov identifieras och eventuella beslut om 

behandling eller rehabilitering tas. För att få en effektiv kommunikation av 

hälsoinformation mellan sjukvårdspersonal används ofta överlämningsrapport. Inom 

vården är informationsöverföringen och kommunikationen ett riskområde. Både vid 

informationsöverföring från vårdpersonal till patient och vårdpersonalen emellan. 

Risker för patienten kan vara att denne inte får tillräckligt mycket information eller 

att det uppstår missförstånd. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudien är att 

beskriva patienters upplevelser vid bedside rapportering. Metod: En 

litteratursökning gjordes i PubMed, CINAHL och PsycINFO. Totalt nio kvalitativa 

studier granskades, analyserades och sammanställdes. Resultat: I resultatet 

synliggjordes två huvudkategorier, dessa var: Att vara betydelsefull i mötet med 

vårdpersonalen och Upplevelser av olika hinder och svårigheter vid bedside 

rapportering. Varje huvudkategori innehåller tre underkategorier vardera. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån relevant forskning och Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori om mellanmänskliga aspekter. Slutsats: Kommunikation är en 

viktig del i hur patienter upplever sin vård och bör anpassas efter varje enskild 

individ.  

 

Nyckelord: Bedside rapportering, kommunikation, personcentrerad vård, 

litteraturstudie         

  



 
 
 
   

 
 

Bedside report- See me as a partner, not as a patient 

- A literature study describing patients experience of bedside report   

 

ABSTRACT 

 

 Introduction: The core of health care is the meeting between health professionals 

and patients. At these meetings, the health care needs are identified and any 

decisions about treatment or rehabilitation is taken. To get an effective 

communication of health information between health care professionals are often 

handover report used. In healthcare are information transfer and communication a 

risk zone. Both the transfer of information from health care professionals to patients 

and healthcare staff between. A risk for the patients may be that not receiving enough 

information, or the occurrence of misunderstandings. Aim: The aim of this literature 

review is to describe patients' experiences at bedside report. Method: A literature 

search was made in PubMed, CINAHL and PsycINFO. Nine qualitative studies were 

reviewed, analyzed and compiled. Results: The result was visualized in two main 

categories, these were: to be important in meeting with the health care professionals 

and Experiences of various obstacles and difficulties at bedside report. Each major 

category includes three subcategories each. Discussion: The results were discussed 

based on relevant research and Joyce Travelbees nursing theory on interpersonal 

aspects. Conclusion: Communication is an important part of how patients feel 

about their care and should be adapted to each individual. 

 

Key words: Bedside report, communication, person centered care, literature review
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1. Bakgrund 

 

Kärnan i hälso- och sjukvården är mötet mellan vårdpersonal och patient. Vid dessa 

möten kan vårdbehov identifieras och eventuella beslut om behandling eller 

rehabilitering tas. Det är av stor vikt att ta tillvara på patientens egna upplevelser av 

ohälsa då denne är expert på sin egen kropp och har störst kännedom om sin egen 

situation (Socialstyrelsen 2015, 21). 

 

För att få en effektiv kommunikation av hälsoinformation mellan sjukvårdspersonal 

används ofta överlämningsrapport. Det är då den fortsätta vården säkerställs, 

kontinuiteten och säkerheten för patienten (Kerr, Lu och McKinlay 2014, 250). Inom 

vården är informationsöverföringen och kommunikationen ett riskområde. Både vid 

informationsöverföring från vårdpersonal till patient och vårdpersonalen emellan. 

Risker med detta är att inte tillräckligt mycket information förmedlas eller att det 

uppstår missförstånd (Kerr, Lu, och McKinlay 2014, 251).  

 

Enligt svensk patientlag ska patienten få känna sig delaktig och involverad genom att 

i största möjliga mån vara med att utforma och utföra sin vård och behandling. 

Informationsplikten till patienten har blivit större och tydligare, exempelvis ska 

individuellt anpassad information om hälsotillstånd, förväntat vårdförlopp och 

behandlingsalternativ ges (SFS 2014:821). Vårdsituationen utgörs av en dialog där 

patientens kunskap om sin situation tillsammans med vårdpersonalens kunskap och 

beprövad erfarenhet vägs samman. För att patienten ska kunna bli aktivt deltagande i 

sin vård är det bra om kommunikationen sker mellan vårdpersonal och patient 

(Socialstyrelsen 2015, 21). 

 

World Health Organization (2007, 1) menar att en patient under sin vårdtid kan 

utsättas för många överlämningar och överrapporteringar. Varje gång detta sker är 

det en risk att det brister i kommunikationen eller att informationen missförstås. 

Dessa misstag kan leda till allvarliga konsekvenser i patientens uppföljning, 

behandling och kan leda till eventuell skada hos patienten. 

 

Enligt Kerr et al (2011, 343) finns det fyra olika rapporteringsmetoder. Dessa är: den 

traditionella verbala, den inspelade, den skrivna eller bedside rapportering. Ingen 



 
 
 
   

2 
 

överrapporteringsmetod har visats vara mer effektiv än den andra utan alla har sina 

för- och nackdelar. 

 

Enligt Kerr et al (2011, 343) ses muntlig rapport i dagsläget som den vanligaste 

kommunikationen mellan vårdpersonal på enheter och då utan inblandning av 

patienten. Detta sker vid överlämning av ansvaret av patient vid exempelvis skiftbyte. 

Ett problem med denna form av rapportering är att överlämnarens egna värderingar 

kan styra i samtalet vilket kan leda till att viktig information om patienten går 

förlorad. Det kan även vara tidskrävande. Muntlig rapportering mellan 

sjuksköterskor har av forskare beskrivits som ett tillfälle att reflektera samt diskutera, 

eller som ett kunskapsutbyte. Men oftast blir detta ett samtal utan struktur och 

reflektion.  

 

Bedside rapportering innebär att sjuksköterskan utför rapporteringen vid patientens 

säng och bjuder in patienten och eventuellt dennes familj till att delta. Målet med 

bedside rapportering är att öka säkerheten vid överlämning av vården mellan 

sjuksköterskor. Kommunikation under överlämning av vården är viktig för att 

säkerställa att rapporteringen är säker och effektiv. Genom att tillåta patienten och 

familjen att vara med vid rapporteringen ges dem möjlighet att höra vad som har 

hänt under skiftets gång och vad planen för omvårdnaden är. Det ger dem även en 

chans att ställa frågor och uttrycka sina åsikter (AHRQ 2013, 1).   

 

Enligt Maxson et al. (2012, 140-141) studie sker de flesta överrapporteringar mellan 

sjuksköterskor i konferensrum, vilket gör att patienten och dennes familj inte kan 

vara delaktig i informationsutbytet. Vid bedside rapportering kan den sjuksköterska 

som ska påbörja sitt pass se och ställa frågor till patienten och till den ansvarige 

sjuksköterskan. I Alexander et al (2013) studie beskrivs det att bedside rapportering 

är en metod där rapport ges i både sjuksköterskan och patientens närvaro. Då finns 

det möjlighet för patienten att närvara i samtalet och att ställa frågor. 

 

I en studie utförd av Kerr, Lu och McKinlay (2014, 251) visade det sig att nästan 70% 

av alla rapporterade fall i USA som kunde leda till risk för vårdskada samt inträffade 

vårdskador var orsaken bristande kommunikation vid överrapportering av patient. 
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De visade även på att kommunikation vid överrapportering kan leda till förvirring 

och klargjorde inte problem om patientens status, behandling och skötsel.  

 

I Kerr, Lu och McKinlay (2013, 218) studie framkom det att bedside metoden tros ha 

potential att utveckla kvaliteten i det omvårdnadsmässiga arbetet och i 

dokumentationen, vilket i sin tur leder till en minskad mängd vårdskador och misstag 

i kommunikationen. Dock saknas publicerade och väldesignade studier som visar 

faktiska förbättringar i detta område.  

 

Bedside rapportering har många fördelar för både patienter och sjuksköterskor. För 

patienten kan dessa vara att de känner sig mer involverade i sin vård och får en 

förbättrad relation till sin sjuksköterska. De senaste åren har personcentrerad vård 

blivit allt mer populärt (Sherman, Sand- Jecklin och Johnson 2013, 308). Bedside 

rapportering bidrar till att vården blir mer personcentrerad (Kerr, Lu och McKinlay 

2013, 218). Personcentrerad omvårdnad handlar om att fokusera på patientens 

tankar, värderingar och engagemang och som sjuksköterska vara sympatisk, låta 

patienten medverka i beslut och förse patienten med dess konkreta behov 

(McCormack, McCance 2006, 476). Vid ett personcentrerat arbetssätt och en känsla 

av delaktighet hos patienten ökar följsamheten till vårdens rekommendationer och 

patientens tillfredställelse med vården (Socialstyrelsen 2015). 

 

Efter implementering av bedside rapportering visar resultatet i Pettersson, Vallin 

(2010, 8) studie utförd på barn och deras föräldrar hur föräldrar och barn fick ett 

ökat informationsflöde samt kände sig bättre informerade om behandling och 

barnets omvårdnad.  

 

Kerr, Lu och McKinlay (2013, 217) studie visar att bristande kommunikation mellan 

vårdpersonal vid överrapportering kan leda till bristande uppföljning av patienten 

och i sin tur till vårdskada. I Joyce Travelbees omvårdnadsteori om mellanmänskliga 

aspekter är kommunikation sjuksköterskans viktigaste redskap, där kan känslor, 

tankar förmedlas och delas (Travelbee 1971, 94). Travelbee menar att för att nå målet 

med omvårdnaden, det vill säga hjälpa patienten att bemästra sjukdom och lidande 

samt finna mening i sin upplevelse så är kommunikation viktig (Travelbee 1971, 16). 
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Utgångspunkten i Joyce Travelbees teori är att människan är en unik oersättlig 

individ (Travelbee 1971, 28) och att lidande är en ofrånkomlig del av att vara 

människa (Travelbee 1971, 61). Travelbee (1971, 131) anser att en mellanmänsklig 

relation bara kan finnas mellan konkreta personer, inte mellan generella och 

abstrakta roller. Såsom patient och sjuksköterskeroller. Hon menar att en 

förutsättning för den mellanmänskliga relationen är att båda parterna reagerar på 

den andres mänsklighet, vilket då innebär att se varandra för de unika individer de 

är. Huvudtesen i Travelbees teori (1971, 16) är att sjukdom och lidande i första hand 

är en personlig upplevelse.  

 

1.1 Problemformulering  

 

Patientens delaktighet och en god och säker omvårdnad är viktiga delar i hälso- och 

sjukvården (SFS 2014:821, SFS 1982:763). Idag används flera olika 

överrapporteringsmetoder, de flesta sker i konferensrum eller på 

sjuksköterskeexpeditioner utan patientens eller familjens delaktighet (Maxson et al. 

2012, 140). Tidigare studier har visat på att dålig kommunikation mellan 

vårdpersonal vid överlämning av patient kan leda till att vården inte blir optimal för 

patienten och att vårdskador kan uppstå (Kerr, Lu och  McKinlay 2013).  

 

Sjuksköterskan ska arbeta för en personcentrerad vård, vilket innebär att sätta 

personens behov som han/hon själv formulerar dem, framför personens sjukdom 

(Svensk sjuksköterskeförening 2010). Denna litteraturstudie syftar till att bidra med 

patienters upplevelser vid bedside rapportering. Genom att få en förståelse och 

inblick i patientens upplevelse, kan sjukvården komma ett steg närmare att involvera 

patienten i sin egen vård och kunna använda sig av ett mer personcentrerat 

arbetssätt.  

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med föreliggande litteraturstudie är att beskriva patienters upplevelser vid 

bedside rapportering.   
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1.3 Frågeställning 

 

Hur upplever patienter bedside rapportering?  

 

2. Metod  

 

2.1  Definitioner  

 

I litteraturstudien har begreppet vårdpersonal använts, vilket syftar till hälso- och 

sjukvårdspersonal. I syftet har patienters upplevelser undersökts. Studier med 

kvalitativ metod har använts, vars syfte är att nå en förståelse i människans livsvärld, 

detta görs oftast med hjälp av djupintervjuer (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 

97-99). Livsvärld kan beskrivas som den verklighet vi lever i och tar för givet. När 

undersökning av människors livsvärld utförs i forskningen innebär det att 

uppmärksamma deras vardagsvärld och deras tillvaro (Persson, Sundin 2012, 374). 

 

 2.2 Sökmetoder  

 

Databaserna CINAHL och PubMed har använts för sökning av relevanta studier till 

litteraturstudien. CINAHL användes för att den innehåller 2,2 miljoner indexerade 

studier från omvårdnadstidskrifter och PubMed som innehåller referenser till 

tidskrifter inom omvårdnad. PsycINFO användes som ett komplement (jfr Willman, 

Stoltz och Bahtsevani 2011, 80-84).  

 

För att finna relevanta sökord så översattes orden från svenska till engelska. I de 

studier som var relevanta gjordes vidare sökning med användning av studiernas key 

words. Sökorden som använts är: ”Bedside handover*”, ”interview”, ”patient 

handover”, ”patient paticipation”, ”handoff*”, ”patient attitude*”, ”patient bedside*”, 

”bedside report*”, ”bedside handover*”, ”bedside handoff*”, ”bedside shift report*”, 

”bedside”, ”interview”, ”patient”, ”interaction*”.  
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De booleska termerna AND och OR har använts för att kombinera sökorden. Den 

booleska termen OR ger referenser till båda sökorden var för sig, vilket ökar 

sensitiviteten. Söktermen AND blir mer avgränsad, den användes för att kombinera 

båda sökorden tillsammans (Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 72-73). 

 

Dokumentation av arbetets sökningar finns presenterade i tabell med sökningens 

databas, sökord, begränsningar, antal träffar, urval 1 titel och abstrakt, urval 2 lästa 

studier, dubletter och kombinerade sökstrategier, se tabell 1, bilaga 1. Detta har 

utförts för att effektivisera sökningarna, för att inte göra om samma sökning flera 

gånger och för att inte tappa bort vilka sökningar som gav vilka träffar (Polit, Beck 

2012, 105). 

 

2.3 Urval  

 

De inklusionskriterier som använts var studier med kvalitativ design eller med 

kvalitativ data i resultatet, engelskt språk, att patienterna skulle ha någon form av 

upplevelse av bedisde rapportering och studierna skulle ha fört ett etiskt resonemang. 

Studierna kontrollerades så att de var peer reviewed.  

 

Ett första urval på titelnivå och abstraktnivå gjordes. De studier som svarade på vårt 

syfte lästes i sin helhet, totalt 11 stycken. Sedan kvalitetsvärderandes de 11 studierna 

enligt SBUs granskningsmall, mallen tar upp syfte, urval, datainsamling, analys och 

resultat, se bilaga 2. Kvalitetsgranskningen gjordes först var för sig för att enskilt 

värdera relevansen av studierna eftersom detta ger granskningen en större 

vetenskaplig tyngd (jfr Willman, Stoltz och Bahtsevani 2011, 93). Sedan diskuterades 

de skiljaktigheter som uppkommit vid granskningen. Granskningen visade på att två 

studier använde sig av kvantitativ ansats, dessa inkluderades inte till resultatet. 

Endast de nio studierna med hög eller medelhög kvalitet behölls, dessa 

sammanställdes i en artikelöversikt, se tabell 2, bilaga 3.  
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2.4 Analys 

 

Analysen har inspirerats av Friberg (2012, 127-130). Varje enskild studies resultat 

analyserades utifrån forskningsfrågan för att finna upplevelser. I analysen lästes 

texterna i studierna flera gånger var för sig, för att få en uppfattning av innehållet. 

Sedan färgkodades de olika upplevelserna enskilt och sedan tillsammans utifrån 

innebörd. Upplevelserna jämfördes utifrån skillnader och likheter, därefter 

sammanställdes de i tillfälliga kategorier. Sedan sågs arbetet i ett större sammanhang 

för att finna gemensamma kategorier för upplevelserna. Detta resulterade i två 

huvudkategorier med vardera tre underkategorier.   

 

I denna litteraturstudie har fördelningen av ansvar och arbete varit jämlikt. Detta 

innebär att arbetet har gjorts tillsammans och diskussion har förts genom alla 

processens delar. Under analysprocessen fanns vår förförståelse av ämnet i åtanke. 

 

2.5 Forskningsetik  

 

 I litteraturstudien användes studier som är godkända av en etisk kommitté eller 

studier där noga etiska överväganden gjorts, deltagarna har även gett sitt samtycke 

till att delta (jfr Helsingforsdeklarationen 2015). I de studier där det inte framkommit 

om de är etiskt godkända eller om etiska överväganden gjorts så har det kontrollerats 

att tidskriften som studien är publicerad i kräver ett etiskt resonemang. Översättning 

och tolkning av studierna har utförts så noggrant som möjligt för att kunna 

presentera resultaten på ett korrekt sätt.   
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3. Resultat  

 

Resultatet presenteras i två huvudkategorier med tre underkategorier vardera. 

Kategorierna presenteras i tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

 

 

3.1 Att vara betydelsefull i mötet med vårdpersonalen   

 

Denna kategori beskriver att bedside rapportering ökar tryggheten hos patienterna, 

den gav en känsla av att bli sedd som en person före sin sjukdom. Att ha möjlighet till 

att kunna påverka den information som kommunicerades gav en känsla av 

delaktighet.  

 

3.1.1 Att få uppleva trygghet  

 

3.1 Att vara betydelsefull i mötet med 

vårdpersonalen 

3.1.1 Att uppleva trygghet  

 

3.1.2 Att känna sig viktig i vården  

 

3.1.3 Att känna sig involverad och 

delaktig i sin vård  

3.2 Hinder och svårigheter vid bedside 

rapportering  

3.2.1 Att uppleva språkförbistringar 

 

3.2.2 Att uppleva sig 

kränkt/förolämpad av bristande 

kommunikation  

 

3.2.3 Att inte uppleva sig delaktig  



 
 
 
   

9 
 

Upplevelser som återspeglade sig i flera studier var trygghet i att veta vem som 

ansvarade för omvårdanden, att veta hur sjuksköterskan ser ut och kunna sätta ett 

namn på sjuksköterskan (Jeffs et al 2014; Friesen et al 2013; Bradley, Mott 2013; 

McMurray et al 2011; Lu, Kerr och McKinlay 2014). Patienterna kände ett ökat 

förtroende när de fick höra vilken information som överrapporterades. På så vis 

visste de att rätt information förts vidare till dem som har ansvaret (Friesen et al 

2013; Jeffs et al 2014; Kerr et al 2013; McMurray et al 2011) och kände trygghet i att 

samma kvalitet på vården fördes vidare till nästa skift (Kerr et al 2013, 1689).  

 

Patienterna upplevde att det var skönt att vårdpersonalen visste vad som hände i 

patienternas specifika vård (Friesen et al 2013, 212). I en studie av Jeffs et al (2014) 

upplevde patienter att det var ångestdämpande och rädsloreducerade att höra vad 

som sades vid bedside rapportering angående deras nuvarande hälsotillstånd och 

behandlingsplan. 

 

Patienterna i Jeffs et al (2014, 152) studie ansåg att bedside rapportering gav en 

möjlighet för sjuksköterskorna att föra vidare information som är viktig för patienten, 

som exempelvis att möjliggöra för patienten att besöka en moské. Gällande bedside 

rapportering vid skiftbyte upplevde patienterna i Friesen et al (2013, 212) studie att 

det kändes väldigt betryggande att veta när skiftet tog slut och vilken sjuksköterska 

som tog över omvårdnaden. Patienterna i Cahill (1998, 356) studie upplevde att en 

verbal bedside rapportering ökade möjligheten för inkommande sjuksköterska att 

effektivt kunna utföra sina arbetsuppgifter.  

 

Patienterna beskrev att bedside rapportering möjliggör för patienten att veta vad som 

pågår och vad som kommer att hända i deras vård (Jeffs et al 2014, 152; Bradley, 

Mott 2013, 1931). Patienterna beskrev att de kände sig lugna när de fick höra bedside 

rapporteringen då det bekräftade att tillräcklig kunskap och information om 

patientens tillstånd fanns hos sjuksköterskorna (Kerr et al 2013, 1689). Att vid 

bedside rapportering få höra information om sitt tillstånd fick patienterna känna tillit 

och att de hade mer kontroll (Lu, Kerr och McKinlay 2014). 
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Majoriteten av patienterna i Kerr et al (2013, 1689) studie ansåg att de skulle delta i 

bedside rapporteringen, men alla var inte lika överens om anhöriga skulle inkluderas. 

Några deltagare beskrev att de var bekväma att ha möjligheten att ställa frågor, detta 

ökade deras förståelse av tillståndet och den pågående vården. I McMurray et al 

(2011, 23) studie upplevde sig patienterna nöjda med att få svara på frågor, speciellt 

när de förtydligade deras förväntningar och missförstånd.  

 

När patienterna i Lu, Kerr och McKinlay (2014, 455); Kerr et al (2013, 1689) studie 

tillfrågades om bedside rapporteringen kompromissade om deras integritet och 

sekretess, svarade majoriteten att de var bekväma med att deras medicinska tillstånd 

konverserades. Patienterna i Kerr et al (2013, 1690) studie föredrog att bedside 

rapporteringen skulle äga rum vid patienters säng med insynsskydd fördraget, detta 

för att bevara deras integritet och sekretess. I Jeffs (2014, 152) studie var de flesta 

patienter bekväma med att deras information kommunicerades.  

 

Patienterna i Fletcher, Furney och Stern (2007, 124) studie upplevde att 

sjuksköterskorna använde ett språk som inte var för tekniskt utan lätt att förstå. I 

Cahill (1998, 355) studie upplevde patienter att sjuksköterskornas professionella 

jargong ingav förtroende, då detta förstärkte deras kliniska expertis.  

 

3.1.2 Att få känna sig viktig i vården  

 

I Fletcher, Furney och Stern (2007, 122) studie ansåg patienter att vid bedside 

rapportering blev deras önskningar tagna på allvar och att de fick kontroll över beslut 

angående deras egen vård.    

 

Patienterna i Fletcher, Furney och Stern (2007, 124) studie upplever att små saker i 

bedside rapporteringen såsom humor kan göra att patienterna känner sig mer lättade 

och hemmastadda. Patienterna beskrev att de kände extra starkt att det var viktigt 

med ett bra uppförande av personalen och att de inte skulle vara nedvärderande.  

     

Användning av bedside rapportering skapade en positiv attityd hos majoriteten av 

patienterna. Inkludering i bedside överlämningen gjorde att det kändes mer 
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personligt (Lu, Kerr och McKinlay 2014, 454). När patienten blir sedd som en partner 

vid bedside rapportering upplevdes vården mer personlig och de kände sig som en 

person först och en patient i andra hand, detta främst vid skiftbyte (McMurray et al 

2011, 22).  

 

Patienterna diskuterade att de kände sig viktiga när sjuksköterskan inkluderade dem 

i bedside rapporteringen, det fick dem att känna sig värdefulla (Kerr et al 2013, 

1689). Bedside rapporteringen upplevdes av patienterna som en stund av glädje och 

fick tiden att gå snabbare. De upplevde uppskattning av att sjuksköterskorna 

spenderade några minuter inne hos dem (Bradley, Mott 2013, 1931).  

 

I Greaves (1999, 33-34) studie föredrog patienterna en passiv roll och ville inte hålla i 

bedside rapporteringen själva, men de ville gärna få frågor av sjuksköterskan. I 

Bradley, Mott (2013, 1931) studie beskrev patienterna att det upplevdes som något 

bra när sjuksköterskan hade möjlighet att direkt ställa frågor till dem. I McMurray 

(2011, 23); Kerr et al (2013, 1689) studier föredrog några av patienterna att se sig som 

en passiv lyssnare, om de inte blev inbjudna av sjuksköterskorna att delta i samtalet. I 

en studie av Jeffs et al (2014, 152) föredrog en del patienter en passiv roll där de bara 

lyssnade på överrapporteringen.  

 

3.1.3 Att få känna sig involverad och delaktig i sin vård  

 

Patienterna identifierade att det var bra att bli involverad i sin vård och veta vad som 

pågår och de kände att deras åsikter var av betydelse (Bradley, Mott 2013, 1931). I en 

studie av Kerr et al (2013,1688) gav bedside rapportering en ökad tillfredsställelse av 

sjukhusvistelsen då patienterna kunde lyssna och bidra med information.    

 

Patienterna uppskattade att de hade möjligheten att bekräfta, lägga till och ändra 

information som kommunicerades vid skiftbyten (McMurray et al 2011; Kerr et al 

2013; Lu, Kerr och McKinlay 2014; Jeffs et al 2014; Friesen et al 2013) detta gav även 

en känsla av bekvämlighet (Friesen et al 2013), och en känsla av extra kontroll, detta 

kan på så sätt minimera missförstånd (Lu, Kerr och McKinlay 2014).  
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I en studie av Lu, Kerr och McKinlay (2014, 454) beskriver de flesta patienterna att 

de vill få information relaterat till deras tillstånd. Patienterna menar att de föredrar 

att bli informerade och tror sig ha rätten att veta vad som pågår i deras vård. I Jeffs et 

al (2014, 152) studie upplevde patienter sig stärkta av att kunna bekräfta 

informationen som förts vidare. 

 

Att samarbeta och diskutera under bedside rapportering ansåg patienterna vara en 

viktig del i att samla information (Friesen et al 2013, 212), samarbete kan även lyfta 

fram patientens unika frågor och perspektiv (Friesen et al 2013, 213). Patienterna 

beskrev även att bedside rapportering gav dem en möjlighet att ställa frågor (Jeffs et 

al 2014, 151) och som ett tillfälle att lära sig (Fletcher, Furney och Stern 2007, 122). 

 

I Fletcher, Furney och Stern (2007, 122) studie beskrivs att i bedside rapporteringen 

ges patienterna möjlighet att förhandla om sin vård, klargöra sina symptom och sin 

medicinska historia. Patienterna i McMurray et al (2011, 23) studie beskriver att i 

många fall där sjuksköterskan har en aktiv bedside rapportering uppmuntrade det till 

patienternas engagemang. Patienterna ansåg att detta var en mer inkluderande 

metod, speciellt hos de som ville veta allt om sitt tillstånd.  

 

3.2 Hinder och svårigheter vid bedside rapportering  

 

Denna kategori beskriver att kommunikationen var av stor betydelse vid bedside 

rapportering då den kunde skapa en känsla av oro och kränkning hos patienten. 

Patienten upplevde sig inte delaktig i sin vård när vårdpersonalen inte uppmuntrade 

till deltagande. Daglig bedside rapportering kunde ibland ses som överflödig.   

 

3.2.1 Att uppleva språkförbistringar  

 

I Kerr et al (2013, 1689-1690) studie uttryckte patienterna oro för att privat och 

känslig information konverserades. De diskuterade även att sjuksköterskorna bör öva 

på att vara mer diskreta då känslig information skall överlämnas samt att patienten 

bör ha kännedom om ny information innan bedside rapporteringen.   
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Några patienter uttryckte att det språk som sjuksköterskorna ibland använder kan 

vara svårt att förstå och kan i sin tur framkalla ångest. Detta gäller främst de 

patienter som inte har engelska som modersmål (Kerr et al 2013, 1689-1690). 

Patienterna oroade sig för om innehållet i diskussionen vid bedside rapportering 

kunde förstås fullt ut av nya sjuksköterskor samt hos patienterna själva då svåra 

tekniska termer användes (Lu, Kerr och McKinlay 2014, 456).  

 

I Cahill (1998, 355) studie berättade patienterna om den professionella jargong 

sjuksköterskorna använde, det kunde vara akronymer, tekniska termer och abstrakta 

ord. Detta kunde skapa missförstånd hos patienterna. 

 

3.2.2 Att uppleva sig kränkt/förolämpad av bristande kommunikation  

 

I Cahill (1998, 355) studie framkom det att hos några av patienter var språket 

intolerabelt, förnedrande, manipulativt och kontrollerande. McMurray (2011, 23) 

studie beskriver patienter att när sjuksköterskan talar om dem i tredje person så 

uppmuntrade det inte patienterna till att delta i samtalet. 

 

I Jeffs (2013,152) studie uttryckte några patienter oro över att sjuksköterskorna högt 

kommunicerade deras fullständiga namn och delade information om deras tillstånd. I 

Lu, Kerr och McKinlay (2014, 455) studie menade några patienter på att vissa 

känsliga ämnen som sexuellt överförbara sjukdomar, sexualitet, religion och psykisk 

sjukdom inte bör diskuteras, då det upplevdes kunna leda till diskriminering för de 

inblandade. Det lyftes även fram att andra patienter kanske inte vill höra om andras 

problem, då detta kan leda till fördomar.  

 

I McMurray et al (2011, 23) studie fanns det patienter som uttryckte oro över att 

känslig information delades i fyrbäddsrum. Det handlade inte om 

informationsöverlämningen, utan att det fanns både manliga och kvinnliga patienter 

i rummet. 

 

Kerr et al (2013, 1690) studie rapporterade flera patienter att de var oroliga när 

läkare och sjuksköterskor diskuterade deras tillstånd utanför säng och insynsskydd 
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då det skulle kunna höras av andra deltagare. I Fletcher, Furney och Stern (2007, 

124) studie upplevde sig patienten vid ett tillfälle som bunden när flera ur personalen 

undersökte samtidigt.  

 

 

 

3.2.3 Att inte uppleva sig delaktig  

 

I två studier, Cahill (1998, 355), McMurray et al (2011, 23) beskriver några patienter 

att sjuksköterskan inte hade tid att samtala om mer än det som skulle rapporteras till 

nästa sjuksköterska. Ibland ansåg patienterna att bedside rapporteringen inte var till 

för dem, utan som ett tillfälle för sjuksköterskorna att interagera med varandra. 

 

I studien Greaves (1999, 33-34) uttrycker alla patienter en önskan om att bli mer 

involverade i bedside rapporteringen, för att då få information om sitt tillstånd, inte 

för att ta beslut om sin vård. I McMurray et al (2011, 23) studie kände vissa patienter 

ingen uppmuntran från sjuksköterskan att delta, då den inte fick förfrågan om denna 

hade några egna frågor. I Fletcher, Furney och Stern (2007) studie uttryckte 

patienterna önskan av att bli presenterad för alla som stod i rummet, inte bara av de 

som pratade med patienten. 

 

Några tyckte att bedside rapportering inte gav dem någon ny information då dem 

tyckte att de redan fått situationen förklarad för sig (Fletcher, Furney och Stern 2007, 

122.) I en studie av Jeffs et al (2014, 152) upplever en del patienter med lång 

sjukhusvistelse att daglig bedside rapportering blir överflödig. Detta då deras 

tillstånd inte förändras dagligen.  

 

I Cahill (1998, 355) studie beskriver några patienter att de inte ansåg sig besitta 

tillräckligt mycket kunskap om sin sjukdom eller sitt tillstånd för att delta i bedside 

rapportering. De accepterade en passiv roll när ett tekniskt språk användes.  

 

 

 



 
 
 
   

15 
 

 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Resultatdiskussion  

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva patienters upplevelse av bedside 

rapportering. Litteraturstudiens resultat speglar känslor av trygghet hos patienten. 

Trygghet när patienten blir presenterad för den inkommande sjuksköterskan, att veta 

vem som ansvarar för omvårdnaden. Detta bekräftas i Travelbees teori (1971, 130-

131) där det första mötet är av stor vikt eftersom då skapas ett första intryck. Innan 

sjuksköterskan och patienten lär känna varandra så baseras deras åsikter på 

stereotyper, det är först när de lär känna varandra som de kan fånga upp vad den 

andra känner, tänker och hur de uppfattar situationen. Litteraturstudien visar på att 

patienter vill känna sig viktiga i vården, detta möjliggjordes när patienterna 

inkluderades i bedside rapporteringen, blev sedd som en person i första hand och 

sedan som en patient samt som en partner till sjuksköterskan. Även detta bekräftas i 

Travelbees (1971, 97) teori där hon beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan 

försöker se den unika individen i patienten för att kunna få en förståelse för hur 

patienten upplever just sin situation. Litteraturstudien visar på vikten av att få bli 

involverad i sin vård, genom att patienten gavs möjlighet att ställa frågor och kunna 

bekräfta, lägga till och ändra information. Litteraturstudien speglar även upplevelser 

av språkförbistringar vid användning av teknisk svårt språk eller då patienten har ett 

annat modersmål än det som kommunicerades. När känslig information 

kommunicerades högt så att andra patienter kunde höra kunde patienterna uppleva 

sig kränkta och förolämpade. Detta bekräftas i Travelbees teori, där kommunikation 

anses vara viktigt, då det hjälper patienten att bemästra sjukdom och lidande samt att 

finna mening i sin upplevelse (Travelbee 1971, 119). Hon anser att det finns många 

sätt som kan göra att kommunikationen inte fungerar, exempelvis när ett budskap 

inte når fram eller missförstås (Travelbee 1971, 110).  
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Litteraturstudiens resultat visade att patienter upplevde trygghet vid bedside 

rapportering när de fick veta vem som ansvarade för omvårdnaden, veta hur 

sjuksköterskan ser ut och kunna sätta ett namn på personen. Det beskrivs även i 

Belcher, Jones (2009, 146) studie att för kunna känna tillit till sin sjuksköterska bör 

sjuksköterskan kommunicera och försöka skapa ett förtroende hos patienten. 

Därmed kan slutsatsen dras att mötet med patienten är av stor vikt, då det kan 

påverka patientens upplevelser av sjukhusvistelsen. Enligt Hälso-och sjukvårdslagen 

(SFS 1982:763) skall en god kontakt mellan sjukvårdspersonal och patient främjas. 

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter upplevde det bra att vara 

involverad i sin vård, veta vad som händer, att önskningar och åsikter blev tagna på 

allvar. Samt att de fick vara med och ta beslut om sin egen vård. Detta styrks i 

Anderson, Mangino (2006, 114) kvantitativa studie om implementering av bedside 

rapportering där beskrivs det att personcentrerad vård ger mer välinformerade 

patienter som har mindre ångest, de följer i större utsträckning medicinska råd och 

blir mer nöjda med sin vård. En möjlig slutsats som kan dra av detta är att ett 

personcentrerat arbetssätt ökar välbefinnandet hos patienterna. Detta bekräftas i 

McCormack, McCance (2006, 473) studie där det beskrivs att ett personcentrerat 

arbetssätt ger en mer holistisk vård och kan bidra till att patienters tillfredsställelse 

av vården ökar.   

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienterna kände tillit och kontroll när 

de fick höra information om sitt tillstånd vid bedside rapporteringen. Möjligheten att 

kunna ställa frågor till sjuksköterskan gjorde att patienterna kände sig bekväma och 

nöjda, då förståelsen av vad som pågick i deras specifika vård ökade samt att de 

kunde förtydliga eventuella missförstånd.  Detta styrks i en 

litteratursammanställning av Sherman, Sand- Jecklin och Johnson (2013, 310) som 

menar att patienter upplever en ökad tillfredsställelse av att hållas informerad om 

deras tillstånd. Även i Anderson, Mangino (2006, 114) beskrivs vilken fördel det är 

för patienten att kunna ställa frågor.  
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I litteraturstudien framkom det att patienter uppskattade möjligheten att kunna 

lägga till, ändra och bekräfta information som kommunicerades. Det gav dem en 

känsla av extra kontroll då det kunde minimera missförstånd. Liknande fynd har 

gjorts i Ford et al (2014, 375) kvantitativa studie om patienters perspektiv av bedside 

överlämning. Resultatet av studien visade att bedside rapportering hjälpte 

patienterna att känna säkerhet kring att det inte förekom medicinska fel eller 

misstag. En möjlig slutsats som kan dras av detta är att bedside rapportering kan 

hjälpa till att minska eventuella vårdskador som uppkommer av 

kommunikationsmissar. Det ökar en känsla av säkerhet för patienten. Enlig IVO 

(2014, 20) kan flera rapporterade avvikelser gällande kommunikation undvikas om 

patienten blir mer involverad i sin egen vård. Patienten själv är en viktig del av 

patientsäkerhetsarbetet.  

 

Det framgick i litteraturstudiens resultat att när sjuksköterskorna använde sig av 

humor när de pratade med patienterna kunde de känna sig mer lättade och 

hemmastadda. Detta styrks i James et al (2010, 1510) studie som menar att humor 

kan vara ett sätt för patienter att få distans till sin sjukdom. Även ett sätt för 

sjuksköterska och patient att skapa en relation. Humorn beskrivs lysa upp vardagen 

för både patient och sjuksköterska.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att när patienten blir sedd som en partner 

vid bedside rapportering, upplevdes vården mer personlig och de kände sig som en 

person först och en patient i andrahand. De kände sig viktiga när de inkluderades i 

bedside rapporteringen, det fick dem at känna sig värdefulla. Att samarbeta och 

diskutera under bedside rapporteringen var något som patienterna ansåg vara en 

viktig del. Detta styrks i Alharbi et al (2014, 5) kvalitativa studie utförd på patienter i 

västra Sverige, studien utfördes ett år efter implementering av Gothenburg person- 

centred care model (gPCC) för att se om vården blivit mer personcentrerad. I 

Alharbis resultat beskrevs det av patienterna att när de kände sig involverade och 

hade ett partiellt ansvar för sin sjukdom bidrog det till en känsla av säkerhet och 

kontroll. När de upplevde sig vara välinformerade om sitt tillstånd, gav det en känsla 

av säkerhet, lugn och de kände sig väl omhändertagna. I jämförelse med McCabe 

(2004, 44) studie som undersöker patienters upplevelse av hur sjuksköterskor 
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kommunicerar. I McCabes resultat framkom det att patienterna upplevde att 

sjuksköterskornas uppgifter var viktigare än att kommunicera med patienterna. En 

möjlig slutsats som kan dras av detta är att när patienten ses som en partner och står 

i centrum för sin egen vård ökar välbefinnandet och deras autonomi. I Tenggren 

(2015) beskrivs det att partnerskapet är ett av de tre nyckelbegreppen i 

personcentrerad vård. Vilket innebär att båda parter har ett gemensamt ansvar för 

vården och att deras resurser, mål och kunskap skall beaktas.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att patienter ville delta i bedside 

rapporteringen. De var dock inte lika överens om deras anhöriga skulle delta. I 

Tobiano, Chaboyer och McMurray (2012, 195) studie framkom det i resultatet att 

anhöriga uppskattade möjligheten att få höra information om deras anhöriga. På så 

sätt kände de en lättnad över att inte behöva störa sjuksköterskan för att fråga om 

tillståndet. Anhöriga kunde lyssna i patientens ställe och förklara sådant som var 

svårt att förstå. Liknande fynd har gjorts i Tobiano, Chaboyer och McMurray (2012, 

195) studie, där beskrivs det att familjen är viktig då de kan anpassa informationen 

och förklara så att patienten förstår samt agera tolk vid behov.  En möjlig slutsats 

som kan dras av detta är att familjen kan vara en viktig del i bedside rapporteringen. 

Inom vården finns det patienter med olika språksvårigheter, modersmål, hörselskada 

och kognitiv funktionsnedsättning som kan försvåra kommunikationen och 

förståelsen av den information som kommunicerats.  

 

I litteraturstudiens resultat visade det sig att patienter kände sig oroliga över att 

deras fullständiga namn och att deras information kommunicerades högt. De ville 

inte att känsliga ämnen som exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar skulle 

diskuteras öppet. Detta styrks i Sherman, Sand-Jecklin och Johnson (2013, 310) 

litteratursammanställning. Där beskrivs det i resultatet att oro bland patienterna 

förekom när privat information skulle kommuniceras. Samt att delar av rapporten 

bör kommuniceras privat eller att informationen fås skriftligt. En möjlig slutsats av 

detta är att känslig information inte bör kommuniceras i flerbäddssal då detta är 

känsligt för patienten. Att använda sig av delad rapport kan vara en lösning, antingen 

ges rapport om känslig information innan eller efter besök hos patienten eller som 

skriftligt komplement. I Caruso (2007, 21) kvalitativa implementeringsstudie av 
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bedside rapportering beskrivs ett förslag på en lösning av detta problem som delad 

rapport, där den känsliga informationen kommunicerades i ett annat rum så att 

andra patienter inte skulle höra.  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det att det språk som sjuksköterskor ibland 

använder kan vara svårt att förstå då det kunde innehålla tekniska termer, 

akronymer, abstrakta ord och detta kunde skapa ångest och missförstånd hos 

patienterna. I jämförelse med Johansson, Oléni och Fridlund (2002, 339) 

litteratursammanställning där patienterna anser att kommunikationen från 

sjuksköterskorna bör vara enkel och lätt att förstå för att patienterna skall bli nöjda 

med sin vård.  

 

4.2 Metoddiskussion  

 

Då det är första gången som vi genomför en litteraturstudie, så bör det finnas i åtanke 

att brister i datainsamling, granskning och analys kan förekomma (Henricson 2012, 

472). I litteraturstudien användes studier med kvalitativ ansats för att kunna skapa 

förståelse och insikt i hur det är att uppleva bedside rapportering (jfr Henricson, 

Billhult 2012, 130).  

 

Sökningarna inleddes med sökordet bedside report, men det framkom att i forskning 

benämns bedside rapportering med många olika termer, såsom bedside report, 

bedside handover, bedside handoff och bedside shift report. Detta har försvårat 

sökningarna och möjligtvis påverkat resultatet i sökningarna. I litteraturstudien har  

de boolerska söktermerna AND för att inkludera ordet patient och OR använts för att 

bredda sökningen vid användning av bedside rapporteringens olika termer (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani 2011, 73). För att finna relevanta studier, gjordes trunkeringar för 

att kunna söka ord med olika tänkbara ändelser (Willman, Stoltz, Bahtsevani 2011, 

76).  

 

Vid den första sökningen användes begränsningar. Dessa uteslöts sedan då det 

framkom att ämnet var mindre utforskat än önskat. En förhoppning var att inkludera 

studier utförda i Norden, men dessa kunde inte påträffas. De studier som använts är 
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från USA, Canada, Australien och Storbritannien. Detta kan medföra att resultatens 

överförbarhet till Sverige är god, då samtliga länder är industriländer med god 

ekonomi. 

 

Studierna har kvalitetsgranskats med hjälp av SBUs granskningsmall för studier med 

kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser, se bilaga 2. Här bör i åtanke 

finnas att feltolkning av vissa kriterier i mallen kan ha förekommit. De studier som 

kom att inkluderas bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet.  

 

Då studierna är skrivna på engelska så kan det vara svårt att göra rättvisa 

bedömningar av alla studier då de kan finnas begränsad kunskap i engelska och i 

metodologi för att kunna förstå (Kjellström 2012, 86). 

 

Överförbarheten har stärkts genom att det noggrants har redovisats, urval, sökord, 

datainsamling, dataanalys, resultat och kvalitetsgranskat inkluderade studier. För att 

skapa pålitlighet så har båda deltagit under dataanalysen. En dialog har förts med vår 

handledare under arbetets gång samt diskuterat under seminarier med kurskamrater. 

För att skapa trovärdighet gjordes sökningar i flera olika databaser med olika sökord 

samt fritextsökningar (jfr Hanson, Balmer och Giardino 2011, 380). Det är 

ofrånkomligt att vår förförståelse har påverkat dataanalysen och resultatet, men 

genom att det har reflekterats och diskuterats över denna så har pålitligheten stärkts 

(jfr Henricson 2012, 474).  

 

I resultatet togs både de negativa och de positiva upplevelserna av bedside 

rapportering med för att få en opartisk bild. Tidsbrist under arbetets gång kan ha 

bidragit till sänkt kvalité på litteraturstudien. Begränsad tid till sökning av studier 

och analys av dessa, kan ha påverkat tolkningen av resultatet.  

 

Etik inom forskning är en viktig aspekt att beakta. I denna litteraturstudie är sju 

studier etiskt godkända, men samtliga tidskrifter för de inkluderade studierna kräver 

att etiska riktlinjer följts.  
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4.3 Forskningsetisk diskussion  

 

Av de nio inkluderade studierna i litteraturstudiens resultat så var det två där det inte 

framkom om de var etiskt godkända. Det var viktigt att studierna var etiskt godkända 

eller förde någon form av etiskt resonemang för att veta att deltagarna inte kommit 

till skada av studien. I de två studier där det inte framkom om de var etiskt godkända 

gjordes en kontroll av tidskriftens som de publicerats i, det framkom att tidskrifterna 

hade etiska krav innan publicering av studier. Under arbetets gång har oenigheter 

uppkommit angående översättning av det engelska språket, dessa har uppklarats 

genom diskussion och inhämtning av fakta. I litteraturstudiens resultat har allt 

redovisats oberoende av våra åsikter och värderingar.     

 

5. Konklusion   

 

I litteraturstudiens resultat visade det sig att patienter kände sig betydelsefulla i 

mötet med vårdpersonal då de involverades i sin vård. Patienterna kände att de hade 

möjlighet att styra sin egen vård och att deras åsikter blev tagna på allvar. 

Möjligheten att lyssna på bedside rapportering gav en känsla av kontroll och en insikt 

i den egna vården. Upplevelser av att daglig bedside rapportering var onödig fanns 

hos patienter som under en längre period hade ett oförändrat tillstånd. Upplevelser 

av olika hinder och svårigheter vid bedside rapportering kunde vara 

språkförbistringar, känna sig förolämpad eller inte känna sig delaktig. Med detta i 

åtanke kan det antas att kommunikationen ligger till grund för patientens upplevelse 

av sin vård. Detta beskrivs även i Travelbees (1971, 119) teori, där kommunikation 

anses vara viktigt, då det hjälper patienten att bemästra sjukdom och lidande samt att 

finna mening i sin upplevelse.  

 

I enlighet med svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) har vården 

skyldighet att främja goda kontakter mellan patient och vårdpersonal, och även 

tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Enligt den svenska 

patientlagen (SFS 2014:821) skall vården genomföras och utformas i samråd med 

patienten. Att kommunikationen mellan sjukvårdspersonal håller en hög kvalitet är 
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en förutsättning för patientens säkerhet och fortsatta omvårdnad (Kerr, Lu och 

McKinlay 2013, 217).  

 

I litteraturstudiens resultat framkom det både fördelar och nackdelar kring 

upplevelser av bedside rapportering. Dessa är viktiga att beakta vid eventuell 

implementering av bedside som överrapporteringsmetod. För att i framtiden finna 

det optimala sättet för överrapportering, göra en patient delaktig i omvårdnaden och 

utföra ett patientsäkert arbete bör vidare forskning kring bedside rapportering 

utföras.  
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Författare   
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Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   
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Friesen, Mary 

Ann., Herbst, 

Anna., 

Warisse 

Turner, 

Jeanine., 

Gabel 

Speroni, 

Karen., 

Robinson, 

James.  

USA  

”Developing a 

patient-Centered 

ISHAPED 

Handoff With 

Patient/Family 

and Parent 

Advisory 

Councils”  

The aim of this study 

was to explore patient 

perception of the 

ISHAPED bedside 

change- of- shift report 

process.  

 

Syftet med denna studie 

var att utforska 

patienters uppfattning 

av ISAHPED metoden, 

vilket är en modell av 

bedside rapportering.  

Studiens deltagande kom från åtta 

sjukhusavdelningar som introducerat 

ISAHPED som en 

överrapporteringsmodell. 

Avdelningarna var en obstretik, två 

pediatrik och fem medicinavdelningar. 

Ett team på åtta forskande 

sjuksköterskor undersökte och 

intervjuade patienter och dess 

föräldrar. Deltagarna var 93 vuxna 

patienter och 14 föräldrar till 

pediatrikpatienter. De kunde 

kommunicera på engelska och hade 

möjlighet till informerat samtycke. 

Deltagarna fick svara på 11 

undersökningsfrågor och använda sig 

av en fem poängs skala. En 

undergrupp med 16 patienter och sex 

föräldrar från samma enhet blev 

intervjuade med semistrukturerad 

intervjuguide. 

Semistrukturerad intervjuguide 

användes och följdfrågor ställdes för att 

få ett mer utvecklat svar. Intervjuerna 

spelades in och fördes in i text 

ordagrant och nedladdades till Nivo 9 

för analys. Vid den kvalitativa analysen 

användes line-by line teknik och en 

konstant jämförelsemetod. Varje del av 

texten fick en eller flera koder. Koderna 

utgjordes av de deltagandes ord. 

Koderna och delarna av texten 

kontrollerades för att bedöma 

kodningens tillförlitlighet. En 

kommunikationsexpert kontrollerade 

att teman stämde överens med 

innehållet. Framkommer inte om den är 

etiskt godkänd. Har informerat 

samtycke.  

Resultaten från 

undersökningsfrågorna varierade 

mellan 3.6-4.6 där 1 var 

”överensstämmer inte med och 

siffran 5 ”överensstämmer helt”. 

I resultaten presenterades fem 

tydliga teman: introduktion till 

den nya sjuksköterskan, 

samarbete och kommunikation, 

uppmuntra patient till deltagande 

och förstå deras perspektiv, 

utbilda vårdgivare och att 

hantera integriteten. 
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Författare   
Land   

Titel Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 

2007 

Fletcher, 

Kathelyn E., 

Furney, Scott 

L., Stern, 

David T 

USA 

“Patients 

speak: What´s 

really important 

about bedside 

interactions 

with physician 

teams”   

The aim of the study 

was to explore what is 

important to patients 

about bedside 

interactions with their 

physician teams.  

 

Syftet var att utforska 

vad som är viktigt för 

patienter vid bedside 

rapportering med 

läkare. 

Det var 17 engelskspråkiga patienter 

som deltog från två olika sjukhus. 

Fyra patienter var kvinnor. 14 

ljushyade och 3 mörkhyade i de 

deltagande, medelåldern var 59 år.  

De har använt sig av Grounded Theory 

metoden för att samla in och analysera 

data. Inspelade semistrukuterade 

intervjuer. Intervjuerna innehöll öppna 

frågor som handlade om patientens 

generella uppfattning om bedside 

ronder, egenkontroll vid 

sjukhusvistelsen, kunskapsutbyte, vad 

patienterna kunde bidra med till 

sjukvårdspersonalen och om de hade 

några förslag till förbättring. 

Intervjuerna fortsatte tills dess att inga 

nya teman framträdde. Tematisk 

dataanlys gjordes för att identifiera 

olika teman rörande fördelar och 

nackdelar med bedside möten. Etiskt 

godkänd.           

En modell framträdde från 

analysen som innehöll två 

framträdande teman, interaktion 

mellan patient och vårdare, 

vårdpersonalens egenskaper. 

Dessa innehöll i sin tur 

underkategorier.  
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 2013 

Lu, Sai., 

Kerr, Debra., 

McKinlay, 

Louise.,  

Australien 

”Bedside nursing 

handover: 

Patients’ 

opinions”.  

The aim was to explore 

patients’ perceptions of 

bedside nursing 

handover.  

 

 

 

Syftet med denna 

studie var att undersöka 

patienters uppfattning 

av bedside rapportering.  

 Studien är utförd på tre olika 

avdelningar: akutmedicin, akutkirurgi 

och förlossning. Totalt 30 patienter, 

10 från vardera avdelning. 

Inkusionskriterier var: engelsktalande, 

över 18 år, inneliggande minst en natt 

och ha deltagit i minst två bedside 

rapporteringar, och psykiskt och 

fysiskt stabil för att klara av en 

intervju på 30-40 minuter.8 män och 

22 kvinnor deltog.  

Det är en deskriptiv kvalitativ 

studie. Intervjuerna som 

gjordes var semistrukturerade 

djupintervjuer. En 

fenomenologisk analys 

utfördes.  

Etiskt godkänd.  

Resultatet visade på fyra framträdande 

teman som var:  

Ett mer effektiv och personligt 

bemötande, ökad delaktighet och 

minskat missförstånd, integritet,  

sekretess och känsliga ämnen, övning 

hos vårdpersonal krävs och undvikande 

av teknisk jargong. 

Hög 

2013 

Bradley, 

Stacey., Mott, 

Sarah  

Australien  

 ”Adopting a 

patient-centered 

approach: an 

inverstigation 

into the 

introduction of 

bedside 

handover to 

three rural 

hospitals” 

The aim was to study 

the process and 

outcomes of nurse-to-

nurse bedside handover 

in three rural south 

Australian hospitals.  

 

Syftet med studien var 

att studera processen 

och utgången av 

implementationen av 

bedside 

överrapportering på tre 

olika mindre sjukhus.  

Studien genomfördes på en 

akutavdelning på tre mindre sjukhus.  

Urvalet innefattade 9 inneliggande 

patienter, fem kvinnor och fyra män. 

Samt 48 frivilliga sjuksköterskor (47 

kvinnor, 1 man). Inklusionskriterier 

var: Alla över 18 år, patienterna ska 

vara inneliggande på de avdelningar 

studierna skulle utföras. 

Inklusionskriterierna för personalen 

var att de ska arbeta på avdelningen 

både före och efter utförandet.  

Studien är en mixad metod, 

innehållande kvantitativa och 

kvalitativa delar. Data 

samlades in under en 7 

månaders period. Intervjuer 

gjordes med personalen bakom 

stängda dörrar, som varade 30-

75 minuter. Intervjuer med 

patienter utfördes på 

patientens rum, och varade 

mellan 10-30 minuter. Etiskt 

granskad.   

I resultatet så fanns det tre områdens 

som patienten hade fokuserat på under 

intervjuerna: socialt, sjuksköterskorna 

och patientomvårdnad.   

 Medel  



 
     

 
 

           

     

År   

Författare   

Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 2011 

McMurray, 

Anne., 

Chaboyer, 

Wendy., 

Wallis, 

Marianne., 

Johnson, 

Joanne., 

Gehrke, 

Tanya 

Austarlien  

“Patients’ 

perspectives of 

bedside nursing 

handover”  

The aim of the study 

was to examine 

patients’ perspectives of 

participation in shift-to-

shift bedside nursing 

handover.  

 

Syftet är att undersöka 

patienters perspektiv av 

att vara deltagande i 

bedside 

överrapportering vid 

skiftbyte. 

 Studien är utförd på 10 patienter från 

en medicinavdelning. 6 kvinnor och 4 

män, medelålder 68 år. 

Inklusionskriterierna var 

engelskspråkig, inlagd på sjukhus 

minst en natt och kunna medverka i 

en intervju som varade mellan 30-60 

minuter. Patienter som var kritiskt 

sjuka, hade någon form av infektion, 

eller de som inte hade möjlighet att ge 

sitt samtycke exkluderades.  

 En diskriptiv studie. 

Intervjuerna var 

semistrukturerade, inspelade 

och varade mellan 15-60 

minuter. Analysen gjordes med 

hjälp av en tematisk 

innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.  

Fyra framträdande teman: att bekräfta 

patienten som en partner, ändra 

felaktigheter, passivt deltagande, 

överrapportering som en interaktion.  

Hög  

  



 
     

 
 

År   

Författare   

Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 1998 

Cahill, Jo  

England 

 ”Patient’s 

perceptions of 

bedside 

handovers” 

The aim of this study is 

to describe and provide 

an analysis of patients’ 

perceptions of the 

bedside handover.  

 

Syftet är att fånga, 

beskriva och 

tillhandahålla en analys 

av patienters 

upplevelse av bedside 

överlämning.  

 Det specifika antalet deltagare 

bestämdes under studiens gång. 10 

patienter kom att delta.  

En kvalitativ forskningsdesign 

som använde sig av grounded 

theory för datainsamling och 

analys. Ostrukturerade 

inspelade intervjuer gjordes 

med deltagarna en dag innan 

de lämnade sjukhuset. Etiskt 

resonemang har förts och 

tidskriften kräver att etiska 

riktlinjer följs.  

Resultaten visar på olika kategorier, som 

beskriver patientens uppfattning av 

bedside rapportering: ”att behålla en 

professionell distans”, ”etablera 

professionell överlämning” och ”bibehålla 

patientsäkerhet”.   

Medel 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



 
     

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

År   

Författare   

Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

2013 

Kerr, Debra., 

McKay, Kate., 

Klim, 

Charon., 

Kelly, Anne- 

Maree., 

McCann, 

Terence  

USA 

 ”Attitudes of 

emergency 

department 

patients about 

handover at the 

bedside” 

The aim was to explore 

patients’ perspectives of 

bedside handover by 

nurses in the emergency 

department.  

 

Att undersöka patientens 

perspektiv av bedside 

rapportering gjorda av 

sjuksköterskor på en 

akutavdelning.  

 Det var 30 stycken patienter från 

en akutavdelnings som deltog, alla 

deltagare hade bevittnat en 

bedsiderapportering. 

Inklusionskriterierna var att 

patienterna skulle kunna 

kommunicera på engelska, vara 

mentalt stabil och minst 18 år. 

Patienter som blev exkluderade 

var de som led av stor smärta, 

konfusion eller var medicinsk 

instabil. 

Semistrukturerade intervjuer 

en timme efter bedside 

rapportering. Data 

analyserades med en tematisk 

innehållsanalys. 

Etiskt godkänd   

 Resultatet visar på två framträdande 

teman: patienter uppfattar att 

delaktigheten i bedside rapporteringen 

förstärker den individuella vården. Det 

ger patienten en möjlighet att åtgärda 

diskrepanser och lämna ytterligare 

information under 

överlämningsprocesser.  

Hög  



 
     

 
 

År   

Författare   

Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 1999  

Greaves, 

Catherine 

USA  

“Patients’ 

perception 

of bedside 

handover” 

This study explores 

how patients 

perceive the 

practice of nurses 

handing over care at 

their bedside   

 

Syftet med studien 

är att undersöka hur 

patienter uppfattar 

överlämningsrapport 

vid sängkanten av 

sjuksköterskor.   

Urvalet var från början åtta patienter 

som sedan tidigare haft upprepade 

sjukhusvistelser. I slutändan blev det 

möjligt att intervjua totalt fyra 

patienter. Exkluderades gjorde 

patienter med anledning av 

omplacering, dysfasi, engelska som 

andraspråk, samt ovilja att delta.    

En kvalitativ metod med 

semistrukturerade intervjuer. 

Intervjuerna spelades och överfördes i 

text ordagrant, detta gjordes med alla 

intervjuer innan analysen startades. 

Data granskades för att hitta likheter 

relaterat till bedside rapportering. 

Därefter grupperades de i liknande 

teman. 10 kategorier identifierades. 

Datat kodades individuellt av en 

kollega som identifierade samma 

teman. Detta gjordes för att reducera 

forskaren bias och öka validiteten på 

metoden. Etiskt godkänd.    

  

Att få vara involverad och få tillgång 

till information ansågs vara det 

viktigaste temat som framkom i 

denna studie. Denna önskan 

framkom i alla fyra intervjuer. I 

överlag föredrog deltagarna att vara 

passiva vid överrapporteringen.   

Medel 



 
     

 
 

 

År   

Författare   

Land   

Titel  Syfte   Urval  Metod   Resultat  Kvalitet   

 2013 

Jeffs, Lianne., 

Beswick, 

Susan., Accott, 

Ashley., 

Simson, Elisa., 

Cardoso, 

Roberta., 

Campbell, 

Heather., 

Erwin, Terri. 

Canada  

“Patients’ 

views on 

bedside 

nursing 

handover: 

creating a 

space to 

connect”.  

The aim was to 

explore patients’ 

experience and 

perceptions 

associated with 

implementation of 

bedside nursing 

handover.  

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters 

erfarenheter och 

uppfattningar i 

samband med 

implementering av 

bedside 

rapportering.   

Implementeringen skedde i ett 

akutsjukhus med 500 platser. Totalt 

45 personer deltog i studien: 12 från 

neurologisk avdelning, 13 från 

kirurgavdelning, 8 från respiratorisk 

avdelning, 12 från 

obstetrik/gynekologisk avdelning. 

66% var kvinnor och patienterna var 

i genomsnitt inneliggande i 12 dagar. 

Inkulsionskriterier var: minst 18 år, 

kunna förstå engelska, och kunna ge 

sitt samtycke till studien.   

Intervjuer gjordes med patienterna, 

som spelades in och skrevs ner för 

analys. Datat analyserades med en 

innehållsanalys. Intervjuerna 

genomfördes till dess att inga nya 

teman eller vinklar uppkom. 

Intervjuerna varade mellan 3.5-34 

minuter.   

Etiskt godkänd.  

Resultatet visade på tre 

framträdande teman: möjlighet till 

ett personligt möte, ”bumping up to 

speed” och varierande preferenser. 

Hög  


