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Abstrakt

Syfte. Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering på postoperativ 

avdelning.

Bakgrund. Sjukvården blir ständigt mer specialiserad vilket resulterar i att fler 

yrkeskategorier blir involverade i patientens vård. Därmed ökar antalet rapporter vilket gör 

att de behöver bli effektivare och mindre tidskrävande. Bedsiderapportering syftar till att vara

patientcentrerad men i vissa fall kan sjuksköterskorna anse att bedsiderapportering bryter mot

lagen om sekretess.

Metod. Kvalitativ intervjustudie med 9 deltagare.

Resultat. Ett övergripande tema kunde identifieras: Bristande följsamhet till lagen om 

sekretess och patientens integritet. Ur temat framkom två kategorier: Att känna sig maktlös 

samt Att kränka patientens privata sfär.

Slutsats. Studien visar på att sjuksköterskor upplever konflikt mellan att skydda patientens 

sekretess, integritet och att delta i bedsiderapportering. Ett flertal olika bidragande faktorer 

identifierades.

Nyckelord. Bedsiderapportering, patientcentrerad, teamarbete, arbetsmiljö, 

specialistsjuksköterska



Abstract

Nurse experience of bedsidehandover

Aim. To describe nurses experiences of bedsidehandovers at the postoperative unit.

Background. Healthcare is becoming increasingly specialized, resulting in several 

professionals involved in patient care. This increases the number of handovers, which means 

that they need to be more efficient and less time consuming. Bedsidehandover aim to be 

patient-centered, but in some cases, the nurses believe that bedsidehandover violate the law 

of confidentiality.

Method. A qualitative interview study with 9 participants.

Results. An overarching theme could be identified: Lack of adherence to the law on 

confidentiality and patient privacy. From the theme emerged two categories: to feel 

powerless and to violate the patient's privacy.

Conclusion. The study shows that nurses are experiencing conflict between protecting patient

confidentiality, integrity, and to participate in bedside handover. A plurality of various 

contributing factors where identified.

Keywords. Bedsidehandover, patient-centered, teamwork, work, specialist nurse
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1 SUMMARY STATEMENT

Why is this research or review needed?

● Bedside handovers are a daily part of the anesthesia nurse workday

● The research regarding nurses experiences of bedside handover are not well investigated

What are the key findings?

● Nurses stress that they are struggling between giving a correct bedside handover and 

protecting the patients integrity

● During bedside handovers there are a number of factors distracting and interfering

How should the findings be used to influence policy/practice/research/education?

● The findings show that there is a need to further research these factors to improve the nurse´s 

experience of bedside handovers and the integrity of the patient.
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2 INTRODUKTION

Sjukvården förändras och blir mer specialiserad vilket resulterar i att fler yrkesgrupper ur 

vårdpersonalen blir involverade i patientens vård. Rapporterna i personalgrupperna blir flera 

och behöver därför bli mer effektiva vilket resulterar i stora utmaningar i vården. Tidigare 

forskning har visat att över rapportering är det största hotet gentemot patientsäkerheten då det

som konsekvens orsakat bland annat felaktiga medicineringar, kirurgi på fel kroppsdel samt 

mortalitet. Trots detta fortsätter undermåliga rapporter ges vilka resulterar i missförstånd 

(Klim et al. 2013). När rapporten ges bedside har sjuksköterskor upplevt att rapporteringen 

blir mer korrekt och innehållsrik. Bedsiderapportering strävar efter att vara personcentrerad 

samt involvera patienten. Postoperativt kan det av medicinska skäl vara svårt att få med 

patienten i samtalet (Chaboyer et al. 2010).

2.1 Bakgrund

Inom omvårdnad avser kärnkompetenser de olika professionernas kompetens, genom att 

tydliggöra olika yrkesgruppers kompetenser och kunskapsområden kan de utnyttjas maximalt

i avseende att effektivisera och ge patienten en säker vård av god kvalitet (Edberg et al. 

2013).

Begreppet kvalitet skiftar i betydelse för varje människa, gemensamt är att det syftar till att 

vara något gott. Kvalitet svarar på en förväntning då någon kan tillfredsställa uttalade 

förväntningar eller underförstådda behov. Det finns sex kvalitetsområden som sjuksköterskan

ska försöka uppnå; Att ge säker vård, Personfokuserad vård, Kunskapsbaserad vård, Jämlik 

vård, Vård i rimlig tid samt Effektiv vård. Det är chefernas ansvarsområde att se till att 

sjuksköterskan har möjlighet att uppnå dessa kvalitetsområden. Det kan mätas och ge vinst 

först när alla är beredda på att jobba mot samma mål. Det krävs engagemang, förståelse och 

ett målmedvetet arbete för att uppnå kvalitet inom alla områden. Genom förbättringsarbete 

kan all vårdpersonal hjälpas åt att minska klyftan mellan den besuttna kunskapen och vad 

som utförs i omvårdnaden (Hommel et al. 2013). Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

förbättringsarbetet vad gäller kommunikation (Cornell et al. 2014).

Att väga samman patientens önskemål, vårdpersonalens kliniska erfarenhet och vetenskaplig 

fakta ger den optimala vården. Detta gör att vården hela tiden förbättras och befolkningen har
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goda förutsättningar att snabbt återfå hälsa. Med detta ökar även vårdkostnaderna. Samtidigt 

som vårdkostnaderna ökar och befolkningen blir allt äldre ska vården vara effektiv, 

ändamålsenlig, kunskapsbaserad, säker, personfokuserad, jämlik samt tillgänglig (Johansson 

& Wallin, 2013). 

Hierarki och all-vetande hotar ett gott teamarbete, personalen ska kunna samarbeta och ta 

beslut i alla situationer. Ordning och reda vid jämställda dialoger där alla kommer till tals är 

A och O för att effektivisera och genomföra beslut. Patientens bästa sätts i fokus genom att 

utnyttja alla professioners erfarenheter. Genom att arbeta i team förväntas personalen prestera

bättre än då de arbetar ensamma. Detta förutsätter ett gott interprofessionellt samarbete 

(Baldwin & Daugherty, 2008). Undermåligt teamarbete och dålig kommunikation är en starkt

bidragande faktor till incidenter gällande patientsäkerhet (Rabol et al. 2011).  Arbetsmiljön är

av stor betydelse för teamarbetarnas välmående och prestationer. För att få goda resultat av 

teamarbetet behöver personalen arbeta evidensbaserat (Carlström et al. 2013). Fokus ska 

läggas på relationen mellan patient och vårdpersonal där specialistsjuksköterskans kunskap 

blir en resurs för patienten. För att arbeta personcentrerat behöver sjukvårdens struktur ändras

och all vårdpersonal samarbeta i team (Ekman & Norberg, 2013). Utgångspunkten ska vara 

patienten samt dennes närstående. Idag är uppbyggnaden inom sjukvården hierarkisk och 

utgångspunkten är medicinskt. Sjukvården bör bli mer fokuserad på patienten. Fokus ska 

läggas på relationen mellan patient och vårdpersonal där specialistsjuksköterskans kunskap 

blir en resurs för patienten (Ekman & Norberg, 2013; Constand et al., 2014). 

Vård som bedrivs ur ett evidensbaserat perspektiv med teamarbetande personal som har rätt 

kompetens är en säker vård. Specialistsjuksköterskan kan med sitt yrkesansvar medverka till 

att en säker vård utförs genom att rapportera, analysera och åtgärda avvikelser, ge 

evidensbaserad omvårdnad samt ge information på ett standardiserat och systematiskt sätt. 

Sjuksköterskan ska ha intentionen att patienten skall ges den bästa vården vilket kräver att 

patientsäkerhet finns i hela omvårdnadsprocessen (Öhrn, 2013). Evidensbaserad vård är en 

process där viljan i arbetsgruppen ska vara att ge vetenskapligt förankrad vård. Varje beslut 

avseende diagnostik, omvårdnadsåtgärd samt medicinsk vård ska tas med hjälp av de senaste 

publicerade forskningen (Johansson & Wallin, 2013). 

En majoritet (65%) av alla komplikationer inom sjukvården är ett resultat av bristande 

kommunikation (Cornell et al. 2014). Rapporterings hjälpmedel har utvecklats för att minska 
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missförstånd och ge strukturerade rapporter. Hjälpmedlen är främst utvecklade för 

vårdavdelningar, SBAR (Situation, Bakgrund, Aktuellt, Rekommendation) är ett exempel 

som även finns för operation (Klim et al. 2013; Cornell et al. 2014). Många olika typer av 

rapporterings verktyg har provats ut inom sjukvården. SBAR (bilaga 1) uppmuntrar till 

kritiskt tänkande och minskar sjuksköterskans behov av att samla ihop information. SBAR 

gör rapporterna mer förutsägbara och tillförlitliga genom att alla rapporter blir strukturerade 

och följer samma mönster (Cornell et al. 2014). Standardiserade rapporteringsprotokoll som 

SBAR kan även förbättra kontinuiteten i patientens vård (Street et al. 2011). Respektfull 

kommunikation och förståelse för andra professioner ger ett värdefullt teamarbete vilket 

underlättar kommunikationen mellan sjuksköterskor och läkare. Skillnader i synen på den 

professionella identiteten kan innebära interprofessionella samarbetssvårigheter (Birkeland et

al. 2013). 

Ökad tillgänglighet till information för patienterna ger sjuksköterskan en större utmaning i 

sitt arbete. Specialistsjuksköterskans arbete förändras ständigt med det höga flödet av 

information samt den ständigt förnyade tekniken. Information ska ges standardiserat både till 

patienter och annan vårdpersonal, samtidigt ska informationen till patienten ska ges i ett 

lämpligt format. Då information ges ostrukturerat finns risk för att sjuksköterskan glömmer 

bort att rapportera viktig information (Naqpal et al. 2013). Varje patient har rätt att få 

kvalitetssäker information om sin vård och sitt hälsotillstånd (Sävenstedt & Florin, 2013). 

Enligt tradition har rapportering mellan sjuksköterskornas arbetsskift utförts på expeditionen. 

Patienterna har varit informerade om tiden för rapporteringen och då blivit lämnade ensamma

minst en timme. Detta har ibland gett förödande konsekvenser då svårt sjuka patienter 

drabbats av akuta sjukdomstillstånd som i vissa fall lett till dödfall. När rapporteringen görs 

bredvid sängen, bedsiderapportering, känner sig patienterna delaktiga i planeringen av vården

och sjuksköterskorna har i några fall kunnat rädda liv då patienter drabbats av akuta 

sjukdomstillstånd. När information ska lämnas från sjuksköterskan som är på väg hem till den

sjuksköterska som ska börja sitt arbetspass kan det med fördel göras genom 

bedsiderapportering (Ofori-Atta et al. 2015). Bedsiderapportering är den vanligaste rapport 

formen före och efter operation. Anestesisjuksköterskan ger och tar emot flertalet 

bedsiderapporter varje dag (Bonifacio et al. 2013). Bedsiderapporteringen uppmuntrar till en 

effektiv och samtidigt god kommunikation mellan vårdpersonalen, patienten och anhöriga. 
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Bedsiderapportering bidrar till en vårdmiljö där patienter, anhöriga och vårdpersonalen 

tillsammans arbetar för en säkrare vård med ökad kvalitet (Ofori-Atta et al. 2015).

Bedsiderapportering med en skild rapport där känsliga ämnen diskuteras har visat sig ge flera 

fördelar. Det ger en mer tillförlitlig rapport, sjuksköterskorna får ett förbättrat teamarbete 

samt handledningen av studenter förbättras. Vården blir säkrare och effektivare och 

sjuksköterskorna upplever mindre stress vid rapporteringen (Sand-Jecklin & Sherman 2014). 

Bedsiderapportering har visat sig ge kortare rapporter samt ett mer effektivt utnyttjande av tid

eftersom diskussioner som inte hör till rapporten uteblir. Sjuksköterskan som ska börja nästa 

skift hinner se patienterna tidigt på skiftet och ställa frågor kring den avancerade 

omvårdnaden så som såromläggning och det allmänna tillståndet (Evans et al. 2012).

Vissa sjuksköterskor upplever att bedsiderapportering kan strida mot lagen om sekretess 

(Evans et al. 2012). De ser även svårigheter i att känslig information kan utelämnas för att 

skydda patientens integritet. Rapporteringen blir då av låg kvalitet när sjuksköterskan inte 

vågar prata om patientens tillstånd (Evans et al. 2012). I dessa situationer kan en kort rapport 

behöva ske skriftligt eller i avskildhet före eller efter bedside rapporteringen för att utbyta 

känslig information som utelämnas i patientens närvaro (Chaboyer et al. 2010). 

3 STUDIEN

3.1 Problemformulering

Rapporterna inom sjukvården är det största hotet mot patientsäkerheten. Sjukvården blir allt 

mer specialiserad vilket gör att flera ur omvårdnadspersonalen involveras i patientens vård. 

Detta resulterar i att rapporterna blir fler och behöver bli effektivare. Bedsiderapportering är 

den vanligaste rapporteringsformen före och efter operation. Således ger 

anestesisjuksköterskan och tar emot flertalet bedsiderapporter varje dag. Inte alltid upplever 

anestesisjuksköterskan att bedsiderapporten ges korrekt ur sekretess & integritetsperspektiv. 

Bedsiderapporten strävar efter att vara personcentrerad varför det är viktigt för 

anestesisjuksköterskan att ha möjlighet att bjuda in patienten i samtalet. 
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3.2 Syfte

Syftet med denna studie är att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av bedsiderapportering.

3.3 Design

Kvalitativ metod används vid ostrukturerade frågeställningar när upplevelser, tankar och 

värderingar undersöks och en teori successivt kan träda fram. Kvalitativ metod undersöker 

fenomen, genom att hitta beskrivningar, kategorier eller modeller skildras fenomenet.  

(Olsson & Sörensen, 2007). Uppsatsen är huvudsakligen utformad efter riktlinjerna från 

Journal of Advanced Nursing.

3.4 Deltagare

Studien består av 9 stycken intervjuer med sjuksköterskor. Deltagare med liknande bakgrund 

och erfarenhet, homogent urval, rekryterades till denna studie (Kristensson, 2014). 

Inklusionskriterierna var att sjuksköterskorna under regelbunden basis deltog i 

bedsiderapportering. Exklusionskriterier var sjuksköterskor som inte deltog i 

bedsiderapportering. På den postoperativa avdelningen behöver inte sjuksköterskorna ha en 

specialistutbildning varför utbildningsgraden varierar hos de intervjuade sjuksköterskorna.

3.5 Datainsamling

Ett skriftligt informationsbrev (bilaga 2) skickades till verksamhetscheferna vid olika 

operationssektioner samt postoperativa avdelningar så att de kunde ge sitt medgivande till 

studien. Intervjuerna inleddes med att en av skribenterna fanns på de berörda avdelningarna 

för att informera om projektet samt hela tiden finnas tillgänglig då någon sjuksköterska som 

uppfyllde studiens inklusionskriterier hade tid att intervjuas. Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer utfördes vilka inleds med öppna frågor som sedan blir mer avsmalnade och 

detaljerade (Kristensson, 2014).  Alla intervjuade sjuksköterskor fick ett skriftligt 

informationsbrev (bilaga 3).  Intervjuerna genomfördes på respektive sjuksköterskas 

arbetsplats på ett sjukhus i norra Sverige.

En intervju ska syfta till att ge så uttömmande svar som möjligt genom att ställa frågor som 

uppmuntrar till fria berättelser vilka ger större djup. En intervjuguide (bilaga 4) med frågor 
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för den semistrukturerade intervjun användes som stöd för intervjupersonen. Intervjuerna kan

med fördel börja med en inledande öppen fråga och sedan fortsätta med en följdfråga för att 

avslutas med en tolkande fråga (Kristensson, 2014). Intervjuerna tog mellan 20-40 minuter, 

vid varje intervjutillfälle fanns tid för känslomässiga reaktioner, reflektion och frågor för 

sjuksköterskan som blev intervjuad. Samtliga intervjuer spelades in och skrevs sedan ut exakt

efter ordalydelsen.

3.6 Etiska aspekter 
I alla relationer mellan människor gäller grundläggande etiska principer så även inom 

forskningsetiken (Olsson och Sörensen, 2007). Etikens grundstenar är enligt Nürnberg-koden 

1948 autonomiprincipen, godhetsprincipen samt principen att inte skada. Det innebär att 

intervjupersonerna har fått information att de när som helst har rätt att avbryta medverkan 

även om de från början har tackat ja till att ingå i studien.  Det insamlade datamaterialet ska 

hanteras med respekt på ett korrekt sätt. Datainsamlingen innehåller ingen information om 

orter eller vårdinrättningar samt inga namn på personer. Skribenterna anser att den potentiella

nyttan överstiger risken för skada (Codex, 2016).

Personuppgiftslagen 1998:204 har utvecklats för att förhindra att människors personliga 

integritet kränks (Datainspektionen, u å). Eftersom det insamlade materialet behandlas 

konfidentiellt kan inte resultatet återkopplas till de intervjuade personerna. Kriterierna för 

behov av etiskt godkännande har inte uppfyllts i detta arbete och således har inte ansökan till 

regionala etikprövningsnämnden lämnats in (Centrala etikprövningsnämnden 2013). 

3.7 Analys av data

Det insamlade materialet analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Den syftar 

till att belysa likheter, skillnader och mönster i texten. Analysen resulterade i ett tema, 

kategorier och underkategorier där varje kategori fick en benämning. Innehållsanalysen 

fokuserar på att finna mening, djup och betydelse i texten (Kristensson, 2014).

Analysen (bilaga 5) började med att en av författarna lyssnade på de inspelade intervjuerna 

och skrev ner dem ordagrant för att få en helhetsbild och djupare förståelse för materialet. 

Sedan lästes intervjutexterna grundligt av bägge skribenter. Textenheter som svarade mot 

syftet markerades och lyftes ut ur texten. Textenheterna kodades för att finna den centrala 
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meningen. I de kodade delarna fanns likheter och skillnader, de koder som liknade varandra 

sammanfattades till en kategori. Sedan lästes texterna igen för att kontrollera koderna och 

kategorierna samt se om några kategorier kunde slås ihop till en eller bli underkategorier. Till

slut hittades ett övergripande tema. Författarna har återkommande läst intervjutexterna för att 

hela tiden kunna fördjupa förståelsen för texten samt kontrollera tema och kategorier. Temat, 

kategorierna och underkategorierna presenteras i resultatet. Citat från intervjuerna har 

använts för att få en bättre förståelse för sjuksköterskornas upplevelser inom respektive 

kategori (Kristensson, 2014). 

3.8 Validitet och reliabilitet

Antalet intervjuer var totalt 9. Ett högre antal hade varit önskvärt för att ta del av ytterligare 

upplevelser. I svaren som gavs återkom ofta liknande uttryck vilket indikerar att teoretisk 

mättnad uppnåtts. Intervjuerna granskades gemensamt av skribenterna under upprepade 

gånger under analysarbetet för att gemensamt identifiera kategorier, underkategorier samt ett 

övergripande tema. Båda författarna arbetade samtidigt och tillsammans med intervjutexterna

då en text kan innehålla flera betydelser och det alltid finns en grad av tolkning när en text 

granskas (Graneheim & Lundman, 2003).

4 RESULTAT

Ett övergripande tema, Bristande följsamhet till lagen om sekretess och patientens integritet, 

kunde lyftas fram ur analysen av intervjuerna. Samtliga sjuksköterskor påtalade i något skede

av intervjuerna känslan av att bryta mot lagen om sekretess samt upplevelsen av att inte 

kunna skydda patientens integritet. Ur temat Bristande följsamhet till lagen om sekretess och 

patientens integritet lyftes kategorier och underkategorier fram som presenteras i 

nedanstående tabell (Tabell 1).
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Tabell 1 Översikt över kategorier (n=3) och underkategorier (n=13)

Tema Kategorier Underkategorier

Bristande följsamhet till 

lagen om sekretess och 

patientens integritet

Att känna sig maktlös Svårighet att ge 
bedsiderapport

Tidsbrist
Att kränka patientens 
privata sfär

Ge rapport på annan plats än 
bedside

Upplevelse av att ej få ta del 
av all information

Bristande respekt för 
patienten

4.1 Att känna sig maktlös

Att känna sig maktlös vid mottagande av rapport från annan vårdpersonal beskrevs av 

samtliga intervjuade sjuksköterskor som ingick i studien. Nedan presenteras författarnas 

tolkning av det insamlade materialet kodat mot Att känna sig maktlös med dess 

underkategorier. Kategorin Att känna sig maktlös består av underkategorierna Svårighet att 

ge bedsiderapport och Tidsbrist.

4.1.1 Svårighet att ge bedsiderapport

Sjuksköterskorna upplevde att en fullständig bedsiderapport inte kunde ges ur ett 

sekretessperspektiv. De upplevde att rapporten måste ges någon annanstans än bedside för att 

följa lagen till fullo. Sjuksköterskorna upplevde även att respekt gentemot patienten inte alltid

visades då vissa saker kunde vara extra känsliga att rapportera i närvaro av obehöriga. Några 

sjuksköterskor valde att ge en detaljerad rapport avskilt innan bedsiderapporteringen. Då 

behövde endast det aktuella tillståndet rapporteras bedside. Bakgrundsinformation som inte 

ansågs vara relevant just då lämnades bort. 

“nä.. nej..  det tror jag nog inte. Det gör vi väl inte… men sen så såg jag ju nu

då någon forskningsartikel där bedsiderapport var mycket bättre än annan 

rapport… då är ju frågan vilket som är bäst lagen eller…”
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4.1.2 Tidsbrist

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde ge en bra rapport om de haft gott om tid att ta hand 

om patienten. Hon kunde känna att det blev en undermålig rapport om det fanns för mycket 

att göra på avdelningen. Sjuksköterskan kände att hon ändå måste ge rapport så att patienten 

kunde åka till avdelningen och arbetstyngden således kunde minska. 

“Om jag behöver vara hos andra patienter just då, men ger rapport så denne 

patient får åka till avdelningen nån gång och inte tar tid när det redan är för 

mycket att göra.”

Om sjuksköterskan kände att hon hade kontroll över situationen och inte kände sig stressad 

då rapporten skulle ges blev rapporten strukturerad, tydlig och ingen viktig information 

glömdes bort. Att kunna ge rapport på enkelsal kändes positivt för sjuksköterskan men 

rummet kunde sällan användas på grund av personalbrist.

“Det blir en bra rapport om jag har haft bra tid att ta hand om patienten. 

Både prata med denne och utvärdera. Har jag koll på läget och inte är 

stressad vid rapporteringstillfället blir det strukturerat, tydligt och jag 

glömmer inte viktig info.”

Om sjuksköterskan blev avbruten och måste springa mellan olika patienter under rapporten 

blev rapporten av låg kvalitet. Ofta kände sjuksköterskan att det var för mycket att göra 

samtidigt på avdelningen och att bemanningen var för liten. Känslan av arbetsro under 

bedsiderapporteringen var sällsynt.

“När det blir dåligt så är det nog för att det är för mycket att göra samtidigt.. 

blir avbruten hela tiden och måste springa mellan olika och tappar tråden.”

4.2 Att kränka patientens privata sfär

Sjuksköterskorna uppgav att det alltid fanns någon obehörig i närheten som kunde höra vad 

som sades under bedsiderapporteringen. Obehöriga så som anhöriga och personliga 

assistenter gjorde att känslan av att följa lagen om sekretess under rapporteringarna inte var 
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fulländad. Under intervjuerna beskrev sjuksköterskorna vårdsalar som kunde inhysa mellan 

4-9 patienter som låg tätt inpå varandra. Många av de intervjuade sjuksköterskorna önskade 

rapport i avskildhet. Kategorin Att kränka patientens privata sfär innehåller 

underkategorierna Ge rapport på annan plats än bedside, Upplevelse av att ej få ta del av all 

information och Bristande respekt för patienten.

4.2.1 Ge rapport på annan plats än bedside

Flera intervjuade sjuksköterskor tyckte att patienterna låg för nära varandra och kunde höra 

allt som rapporterades. Sjuksköterskorna upplevde att sekretessen och patientens integritet 

hotades då rapporten skulle ges bedside. De uttryckte ofta att de istället valde att ge vissa 

delar av rapporten icke-verbalt. För att rapporten skulle bli komplett och värna om patientens 

integritet berättade sjuksköterskorna att de upplevde det som nödvändigt att gå till en avskild 

plats och inte genomföra rapporten bedside. Ibland gick personalen avskilt även för att 

patienten själv inte skulle höra vad som sades.

“Nej… jag kan uppleva att en fullständig bedsiderapportering inte är ok att 

ge ur ett sekretess perspektiv eller med respekt för patientens integritet. Det 

känns som jag t.ex. försöker viska eller peka på vissa ord ur anamnesen som 

finns i datorn eller till slut gå åt sidan för att rapporten ska bli adekvat.”

På den postoperativa avdelningen har sjuksköterskorna utformat en skriftlig 

omvårdnadsepikris till vissa avdelningar så att de inte behöver ge muntlig bedsiderapport 

vidare till avdelningen.

“Vi har ju börjat med våra postoperativa epikriser till vissa avdelningar och 

då är det klart då är det ju… det blir en… det blir ju inte att man står och 

pratar vid patienten alls men så sägs det också att det ju inte blir en lika bra 

rapport vad jag förstått.”

Om det fanns anhöriga eller personliga assistenter till någon patient på salen kände 

sjuksköterskorna att det var ännu svårare att genomföra en grundlig bedsiderapportering. 

Vissa patienter kunde vara pigga och inte så påverkade av medicineringen, de kunde verka 

extra nyfikna på vad som sades på salen både om sig själv och andra. Sjuksköterskorna 

uppgav att det fanns uppgifter om vissa patienter som kunde framstå som särskilt intressanta 
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för obehöriga att höra.

“Det är ju det där med sekretessen förstås. Ibland kanske jag känner att det 

inte är ett så stort problem heller. Just det här med att patienten är så 

fokuserade på sig själv på något vis och sitt eget tillfrisknande. Sen är det 

klart… det är ju annat folk i omlopp personliga assistenter, föräldrar och dom

kan nog höra både det ena och det andra. Sen vet jag inte vad dom kan göra 

med den informationen som kan göra någon skada så… för de flesta är det 

kanske inte så hemligt att dom gör en operation. Men å andra sidan finns det 

ju fall när det verkligen är det. De här människorna med skyddad identitet och

kanske håller på att göra könsbyten och grejer och då måste man ju verkligen 

se till att sköta sig och inte prata för för mycket för det kan säkert väcka 

mycket uppmärksamhet om en annan patient hör det.”

4.2.2 Upplevelse av att ej få ta del av all information

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna ibland väntade att få ta del av information som de 

trodde sjuksköterskorna undanhöll för dem. Patienterna kunde ge kommentarer som “jag hör 

vad ni säger” men samtidigt tycka att det var intressant att höra sin egen rapport. Ibland 

kunde patienterna glömma bort att de hört någon rapport

“Ja det tror jag. För ibland kan man få kommentarer som “jag hör vad ni 

säger”. De väntar även på att höra info som de tror vi undanhåller dem 

ibland. Vissa är mer nyfikna än andra o kanske inte så sjuka/påverkade av 

medicin och då kan de verka väldigt intresserade av övriga patienter.”

Genomgående i intervjuerna berättade sjuksköterskorna om något tillfälle när de upplevt att 

patienterna påverkades av bedsiderapporterna. Vissa patienter ville gärna delta i rapporten, 

berätta om sina egna känslor och tankar kring operationen, andra patienter sov fortfarande 

efter operationen och kunde inte själva delta. Om patienterna var förvirrade lugnades de inte 

av den stökiga situationen som kunde uppstå av att flera personer samlades kring sängen 

under rapporten.

Sjuksköterskorna berättade att patienterna ibland inte verkade veta med vem eller om vem de 
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rapporterade under bedsiderapporteringen. Patienter som var förvirrade efter anestesin kunde 

fånga upp olika detaljer från rapporter gällande andra patienter och sedan tro att det handlade 

om dem själva. Patienterna kunde bli oroliga om de hörde en rapport om att någon operation 

inte gått planenligt.

“Många som är lite pigga… varit vakna och så… vill ju själva vara med och 

prata under rapporten. Ja en del inte så pigga för den delen ibland också… 

Det kan nog ge lite intryck att höra någon annan rapport om man är lite 

snurrig och inte riktigt med än… Tror jag nog inte är omöjligt.”

4.2.3 Bristande respekt för patienten

Sjuksköterskan som tagit hand om patienten på avdelningen visade inte alltid respekt mot den

vakna patienten då hon skulle rapportera till mottagande sjuksköterska. Sjuksköterskan som 

gav rapport kunde uttrycka sig på ett nedvärderande sätt om patienten. Situationen kändes 

olustig för sjuksköterskan som mottog rapporten samtidigt som hon kände att det var svårt att

göra något åt situationen.

“När en man som genomgått ett könsbyte för många år sen men hade en 

historia av depression kom från avdelning X och rapporten börjar med "nu 

ska ni få höra nåt roligt"! Patienten var vaken.”

I intervjuerna framkom att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att avbryta när en 

rapport gavs som mottagande sjuksköterska upplevde var kränkande för patienten. Samtidigt 

som mottagande sjuksköterska behövde få informationen från rapporten kände hon att de 

kränkande delarna hade kunnat lämnas bort. Koncentrationen på mottagandet när 

sjuksköterskan fick rapporten gjorde att det var svårt för sjuksköterskan att avbryta 

rapporterande vårdpersonal. 

“när man inte själv styr och man får rapport.. det är svårt att sätta emot och 

säga “stop!” nu bryter du mot sekretessen man är ju så uppe i det själv.”

Sjuksköterskan upplevde att en bristande rapport gavs då rapporterande vårdpersonal inte var 

intresserad av patienten. Rapporterande sjuksköterska gav en undermålig rapport och visade 
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tydligt att denne var på väg därifrån. Viktig information som inte blivit rapporterad kunde 

senare upptäckas i journalen.

“En dålig rapport har givits av personal som kommer från avdelning X och 

som inte är intresserad av patienten, visar inte respekt till MÄNNISKAN.

Jag får knappt veta nåt, måste ställa frågor för att få någon slags info medan 

personen tydligt visar att hen är på väg därifrån.”

5 DISKUSSION

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering. 

Resultatet utmynnade i temat Bristande följsamhet till lagen om sekretess och patientens 

integritet men pekar även på att det finns positiva och negativa uppleverser av 

besiderapportering. Två kategorier identifierades: Kategorin Att känna sig maktlös med 

underkategorierna Svårighet att ge bedsiderapport och Tidsbrist. Kategorin Att kränka 

patientens privata sfär delas in i underkategorierna Ge rapport på annan plats än bedside, 

Upplevelse av att ej få ta del av all information samt Bristande respekt för patienten.

Författarna har medvetet arbetat för att följa de etiska principerna. Vid intervjuerna fick 

sjuksköterskorna tid för reflektion och samtal kring tankar som dykt upp i samband med 

intervjun. Sjuksköterskorna har även haft möjlighet att vid behov ta kontakt med författarna 

efter intervjuerna. I denna studie har författarna inte ställt frågor angående etnicitet, kön, 

genus, kultur eller religion och därför har frågeställningar kring dessa inte kunnat besvaras. 

Effektivitet inom vården är en samhällsekonomisk fråga. Besparingar är ett känt fenomen 

inom vården. Ett led i att göra fler besparingar inom vården är att göra vården mer 

effektiviserad. Personal som trivs på sitt arbete, en vård av hög kvalitet och en effektiv 

rapport är ett vinnande koncept för att effektivisera användandet av de mänskliga resurserna i 

vården.

Cornell et al. 2014 menar att rapporterna blir strukturerade, förutsägbara och tillförlitliga då 

de följer samma mönster. Detta är något som framkommit under intervjuerna med de 

deltagande sjuksköterskorna som lyft fram att ostrukturerad rapportering blir av låg kvalité. 

De intervjuade sjuksköterskorna har även kunnat ge exempelfall där väsentlig information 

inte framkommit. Således indikeras att rapportering enligt verktyget SBAR är något de 
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deltagande sjuksköterskorna föredrar. Det stödjs även av Nagpal et al. (2012) som i en studie 

belyser att personal inom den perioperativa vården starkt stödjer användningen av ett 

standariserat och strukturerat kommunikationsverktyg för att öka patientsäkerheten. Enligt 

Klim et al. 2013 minskar SBAR missförstånd samt bidrar till en säkrare vård. 

Flera sjuksköterskor beskrev under intervjuerna att de kände maktlöshet när de tog emot 

rapport från annan vårdpersonal. Rapporten kunde av sjuksköterskan upplevas som 

kränkande för patienten. Vårdpersonalen från avdelningen upplevdes inte sällan vara 

ointresserad av patienten och visade tydligt att de var på väg därifrån. Det kan antas att 

arbetsklimatet behöver förändras på arbetsplatserna där detta förekommer. Enligt Carlström 

et al. (2013) påverkas sjuksköterskans välmående och arbetsprestation av klimatet på 

arbetsplatsen. Abdelhadi & Drach-Zahavy (2011) finner i sin studie en stark koppling mellan 

nivån av sjuksköterskors arbetsengagemang och personcentrerad vård. Det är därför av stor 

vikt att upprätthålla en god arbetsmiljö på arbetsplatsen samt ett gott teamarbete.

Ofori-Alla et al. (2015) beskriver hur bedsiderapportering bidrar till en vårdmiljö där 

vårdarbetet blir säkrare och ger en ökad kvalitet.  Anderson & Mangino (2006) belyser även 

att bedsiderapportering ökar patientens involvering i sin vård. De intervjuade 

sjuksköterskorna i denna studie uttrycker att det var svårt att utföra en fullständig 

bedsiderapport då obehöriga såsom anhöriga och andra patienter fanns i närheten och kunde 

höra rapporten som gavs. Det är något som även Evans et al. (2012) lyfter fram, att 

sjuksköterskor upplever att bedsiderapportering kan hota patientens sekretess. En slutledning 

av detta kan vara att patientsalens utformning kan behöva ändras för att förbättra 

sjuksköterskornas arbetsmiljö och deras känsla av att följa lagen om sekretess.

Evans et al. (2012) beskriver att rapportering riskerar att bli av bristande kvalitet när 

sjuksköterskan strävar efter att skydda patientens sekretess. För att skydda patientens 

integritet upplever sjuksköterskor i denna studie att de behöver gå till en avskild plats för att 

ge en detaljerad rapport om patienten. Att ge rapport på enkelsal upplevdes som positivt men 

salen kunde sällan användas på grund av personalbrist. Chaboyer et al. (2010) har funnit att 

rapportering kan behöva ske i avskildhet vilket även denna studie indikerar.

Enligt Carlström et al. (2013) bör personalen arbeta evidensbaserat för att ge en vård av god 

kvalitet. Öhrn (2013) menar att ge information på ett standardiserat sätt till såväl annan 
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vårdpersonal som till patienten är att ge evidensbaserad omvårdnad. Sjuksköterskorna i denna

studie upplever en konflikt mellan upplevelsen av att bedsiderapportering strider mot lagen 

om sekretess samtidigt som studier visar på att bedsiderapportering ger mer korrekt 

information än rapportering i avskildhet. Att sjuksköterskor påpekar detta tyder på att de 

medvetet arbetar evidensbaserat enligt den senast publicerade forskningen.

Ekman & Norberg (2013) menar att för att bedriva en personcentrerad vård behöver 

vårdpersonalen arbeta tillsammans som ett team där fokus ligger på relationen mellan patient 

och vårdpersonal. Sjuksköterskorna i denna studie angav svårigheter att arbeta 

personcentrerat eftersom upp till 9 patienter vistas i samma sal och har i vissa fall även har 

anhöriga med sig. Detta uppger sjuksköterskorna ofta gör det svårt att fokusera på den 

enskilda patienten under rapportering. Sjuksköterskan känner sig ofta otillräcklig i den 

stressiga arbetsmiljön. 

Sjuksköterskorna uppgav att det ofta förekom störningsmoment under bedsiderapportering, 

detta indikeras även i en studie av Spooner et al. (2014) som visar på att antalet avbrott 

(interruptions) under bedsiderapportering kan vara upp till sju under en period om 15 

minuter, bland annat olika typer av ljudalarm. En studie av Allaouchiche et al. (2002) har 

undersökt ljudnivåerna på en avdelning där patienterna vaknar efter anestesi och visat på 

ljudnivåer upp till 126 decibel, vilket är betydligt högre än World Health Organisation’s 

rekommendation om högst 35 decibel i rum där patienter vårdas eller observeras (Berglund et

al, 1999). Det kan i och med detta antas att en förbättring av arbetsmiljön skulle ge ett ökat 

fokus på den personcentrerade vården och ge vårdpersonal ett ökat välbefinnande under 

arbetet. Det stödjs även av Birmingham et al. (2014) som i en studie visar att en minskning 

av distraktioner och ljud förbättrar överrapporteringen. Berglund et al. (1999) lyfter i sin 

rapport att den kognitiva förmågan att hantera komplexa situationer som kräver 

uppmärksamhet på detaljer försämras påverkas av ljudnivån i omgivningen.

Resultatet visar att patienterna blir förvirrade av att höra flera bedsiderapporteringar gällande 

andra patienter. De kunde även bli oroliga av att höra en rapport om en operation som ej gått 

planenligt. Samtidigt upplever sjuksköterskorna att de kränker patientens privata sfär då de 

skall rapportera till annan vårdpersonal när anhöriga och andra patienter på salen kan höra 

vad som sägs. En frågeställning antas därmed vara om bedsiderapporteringen behöver ändra 

struktur för att bli mer patientcentrerad och samtidigt värna om patientens integritet.
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5.1 Metoddiskussion 

En kvalitativ metod användes för att analysera materialet som insamlats via 

semistrukturerade intervjuer. De svar som inte svarade mot denna studies syfte exkluderades 

under analysprocessen av de transkriberade intervjuerna. Exempel från analysprocessen 

bifogas i bilaga 4. 

Under analysen av en text kan det enligt Graneheim & Lundman (2004) återfinnas flera 

betydelser och grader av tolkning vilket påverkar trovärdigheten i en kvalitativ analys. 

Författarna i denna studie har arbetat tillsammans under hela analysen för att begränsa att en 

enskild författares tolkning påverkat resultatet. Författarna har under hela arbetet återkommit 

till transkriptionerna av intervjuerna för att säkerställa att allt material som svarar mot 

studiens syfte återfinns i resultatet.

Antalet intervjuer var endast 9 stycken. Ett högre antal intervjuer hade varit önskvärt men då 

svaren ofta var liknande indikerar det trots det låga antalet intervjupersoner att teoretisk 

mättnad uppnåtts. Intervjupersonerna hade en varierande bakgrund och ursprung vilket ökar 

reliabiliteten (Graneheim & Lundman, 2004).

6 SLUTSATS

Denna studie indikerar att sjuksköterskor kan uppleva konflikt mellan att skydda patientens 

sekretess, integritet och att delta i bedsiderapportering. Personalbrist och en stressig 

arbetsmiljö med många störningsmoment gör att sjuksköterskorna ofta känner sig 

otillräckliga på sin arbetsplats. Resultatet belyser ett flertal områden där sjuksköterskorna 

upplever svårigheter rörande bedsiderapportering. Litteraturöversikten indikerade på att 

kunskapsläget kring sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering är undermåligt. Mer 

forskning behövs om hur upplevelsen av bedsiderapportering kan förbättras. För vidare 

studier kan det vara av intresse att undersöka huruvida ett rapporteringsrum skulle lösa 

problemen kring frågan om sekretess. Förslagsvis kunde patienten samt sjuksköterskorna 

besöka rapporteringsrummet innan patienten läggs på sin plats i salen där fler patienter vistas.
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6.1 Klinisk överförbarhet

Sjuksköterskornas svar indikerar att de upplever en konflikt mellan att följa de lagar som 

finns och att följa de rapporterings rekommendationer som utvecklats för patientsäkerheten. 

Det finns flertalet situationer i sjukvården med samma problematik, till exempel vid daglig 

rond då läkaren går runt och pratar med patienterna på salarna. På salarna med flera patienter 

finns flera obehöriga i rummet så som andra patienter, anhöriga och personliga assistenter. 

Mer forskning behövs för att identifiera en fullgod lösning på svårigheterna sjuksköterskorna 

upplever gällande bedsiderapportering.
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Bilaga 2

Förfrågan om tillstånd att få genomföra studie gällande bedsiderapportering

Bakgrund
Bedsiderapportering har blivit allt vanligare både på postoperativa avdelningar men även på vårdavdelningar. Å ena sidan 
har sjuksköterskor upplevt att rapporten blir mer korrekt och innehållsrik då rapporteringen sker bedside. Å andra sidan ser 
personalen svårigheter i att känslig information utelämnas för att inte skada patienten. Vi vill genom den här studien 
undersöka om sjuksköterskor tycker att de kan ge en fullständig och korrekt bedsiderapportering utan att strida mot lagen om
sekretess samt bibehålla patientens integritet.

Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor upplever att de kan skydda patientens integritet samtidigt som 
de ger en fullständig och korrekt bedsiderapport utan att bryta mot lagen om sekretess.

Metod
Kvalitativ metod används vid ostrukturerade frågeställningar när upplevelser, tankar och värderingar undersöks och en teori 
successivt kan träda fram. Kvalitativ metod undersöker fenomen. Genom att hitta beskrivningar, kategorier eller modeller 
skildras fenomenet.  

Vi strävar efter att utföra semistrukturerade kvalitativa intervjuer med ett homogent urval. Semistrukturerade intervjuer 
inleds med öppna frågor som sedan blir mer avsmalnade och detaljerade. Intervjupersoner med liknande bakgrund och 
erfarenhet, homogent urval, väljs för att få så liten variabilitet som möjligt.

Varje intervju beräknas ta ca. 20-40 minuter.

Etiska bedömningar
I alla relationer mellan människor gäller grundläggande etiska principer så även inom forskningsetiken. Etikens grundstenar 
är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada, rättviseprincipen och begriplighetskravet.  
Skribenterna har ansvar att varje person som ingår i forskningen behandlas med respekt. Det innebär att intervjupersonerna 
ska få information att de när som helst har rätt att avbryta medverkan även om de från början har tackat ja till att ingå i 
studien.  Det insamlade datamaterialet ska även det hanteras med respekt på ett korrekt sätt. Datainsamlingen innehåller 
ingen information om orter eller vårdinrättningar samt inga namn på personer.  Eftersom det insamlade materialet behandlas 
konfidentiellt kan inte resultatet återkopplas till de intervjuade personerna. Det insamlade materialet kommer att förstöras 
när studien är godkänd. Skribenterna är övertygade om att den potentiella nyttan överstiger driften för skada.

Vi läser sista terminen på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot anestesi vid Umeå Universitet. 
Utbildningen resulterar i en magisterexamen,  instituitonen för omvårdnad tillhandahåller handledare under d-
uppsatsskrivningen.
Med vänlig hälsning
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Härmed ges tillstånd för att genomföra studien:

Umeå den………………… Namnteckning…………………………………………………

25



Bilaga 3

Sekretess vid bedsiderapportering

Förfrågan om att delta i en intervjustudie

Vi vänder oss till Dig som deltar vid bedsiderapportering. I vår studie vill vi undersöka om Du som 
sjuksköterska tycker att Du kan ge en fullständig SBAR rapport utan att strida mot lagen om sekretess. Vi 
undrar därför om Du kan tänka Dig att ställa upp för en bandinspelad intervju, där vi ber Dig berätta om Dina 
strategier vid bedsiderapportering. Intervjun tar c:a 30 minuter och kan ske på den plats Du själv väljer.

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan att behöva ange 
något skäl för detta. Om du vill ställa upp för en intervju så kommer allt vad Du säger att behandlas 
konfidentiellt, dvs din identitet inte röjs vare sig under bearbetning av intervjuerna eller i redovisningen av 
resultaten. Inga obehöriga har tillgång till intervjuerna. Intervjuerna avidentifieras, förses med en kod och 
kodlistan förvaras inlåst skild från intervjuerna. Alla personuppgifter hanteras enligt Personuppgiftslagen 
(1998:204) och ansvarig för dina personuppgifter är Umeå Universitet.

Resultaten kommer att sammanställas i en magisteruppsats inom ämnet omvårdnad vid Umeå Universitet. 
Resultatet kan visa på fördelar och/eller nackdelar i följdsamheten gällande patientens sekretess samt eventuell 
konflikt mellan en fullständig rapport och en strävan att skydda patientens integritet samt eventuellt visa på 
behov av förändring i rapporteringssystem eller behov av förändring i utformningen av rapporteringssalen.

Vid eventuella frågor angående studien, kontakta i första hand John Markus Pavval.

Jag väljer att delta i studien

Datum ..................Namnteckning: ............................................................

John Markus Pavval Mikaela Karlsson Susann Backteman
Leg. Sjuksköterska Leg. Sjuksköterska Universitets lektor
Kontaktperson Kontaktperson Projektansvarig
070-2109360                076-2499260
jmpavval@gmail.com mikkisframi@live.se
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Bilaga 4

Intervjuguide 

1. Hur är salen utformad på din arbetsplats där muntlig bedside rapportering förekommer?
finns det flera patienter nära inpå?

2. Upplever du att du vill ge en fullständig rapport vid muntlig bedside rapportering om andra
patienter kan höra er tala?

3. Berätta om en situation när du kunde ge en bra rapport / respektive en dålig rapport?
Berätta om en stituation då du fått en dålig rapport/ givit en rapport du varit missnöjd med.

4. Väljer du ibland bort att rapportera viss viktig information vid muntlig bedside 
rapportering p.g.a att du befarar det kan vara känslig/utelämnande information för patienten?

Om ja, ge gärna något generellt exempel på vad det kan vara för typ av information.

5. Tror du att patienter påverkas av att höra muntlig bedside rapportering gällande sig själv 
eller någon annan patient?

6. Upplever du att du kan följa lagen angående patiententsekretess när du ger muntlig bedside
rapport?
Om nej, vad anser du kan göras för att du skall kunna följa lagen om sekretess vid muntlig 
bedsiderapport?

7. Upplever du risker/svårigheter som SKK med bedside rapport på flersal?

8. Upplever du som SSK att patienter kan påverkas av att höra muntlig bedside rapportering 
gällande annan patient?
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Bilaga 5
Exempel ur analysen

En dålig rapport har givits 

av personal som kommer 

från avdelning X och som 

inte är intresserad av 

patienten, visar inte respekt

till MÄNNISKAN.

Jag får knappt veta nåt, 

måste ställa frågor för att få

någon slags info medan 

personen tydligt visar att 

hen är påväg därifrån.

Personal från 
vissa 
avdelningar 
inte var 
intresserade av
att ge en bra 
rapport. 
Sjuksköterska
n upplevde att 
rapporten inte 
gav tillräckligt
med 
information.

Inte nöjd med 
rapport av 
personal som 
inte var 
intresserade av 
patienten.

Bristande respekt 
för patienten

Maktlös
het

När en man som genomgått

ett könsbyte för många år 

sen men hade en historia av

depression kom från 

avdelning X och rapporten 

börjar med "nu ska ni få 

höra nåt roligt"! Patienten 

var vaken.

Rapporterande
sjuksköterska 
skämtar om 
patienten som 
är vaken.

Bristande respekt

för patienten och 

dennes integritet.

Bristande respekt 
för patienten

Maktlös
het
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