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Introduktion: Överrapportering är en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

kan utföras med hjälp av olika metoder. Bedside är en rapporteringsmetod som kan 

användas i vården. Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att rapportera 

bedside på somatiska vårdavdelningar. Metod: En litteraturstudie baserad på Polit & 

Becks (2016) nio steg. Artiklar söktes med relevanta sökord i databaserna PubMed och 

CINAHL, därefter gjordes tre urval som resulterade i 13 artiklar med både kvalitativ 

och kvantitativ design. Databearbetningen utfördes systematiskt och koder 

organiserades efter inriktning. Resultat: Fyra kategorier om sjuksköteskans erfarenheter  

identifierades Ett utökat informationsutbyte, Ett professionellt samarbete, Att involvera 

patienten och Att skydda integriteten. Kategorierna belyste både för- och nackdelar med 

bedsiderapportering från sjuksköterskors erfarenheter av metoden. Slutsats: 

Bedsiderapportering upplevdes förbättra vårdkvaliteten men var problematisk ur 

sekretessynpunkt.   
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Introduktion 

Överrapportering är en viktig del av sjuksköterskans ansvarsuppgifter och ger goda 

förutsättningar för hög vårdkvalitet om arbetet utförs på korrekt sätt (World Health 

Organization [WHO] 2009). Missuppfattningar kan uppstå i kommunikationen mellan 

vårdpersonal på grund av tidsbrist, ofullständig information och otydlighet. Brister i 

rapporteringen kan vara en bidragande faktor till att vårdskador uppstår (Lindh & Sahlqvist 

2012). Enligt Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2016) uppstår ca 100.000 

vårdskador årligen, där brister i informationsöverföring är en vanlig bidragande orsak. WHO 

(2009) har tagit fram statistik som visar att nästan 70 % av befintliga vårdskador orsakas av 

bristande informationsöverföring, vilket gör det till den enskilt största riskfaktorn. Även 

American Nurses Association [ANA] (2012) visar statistik på vårdskador relaterat till 

bristande informationsöverföring där förekomsten är närmare 80 %. För att främja 

patientsäkerheten och god vårdkvalitet måste informationsöverföringen hanteras organiserat 

(SFS 2008:355).  
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Bakgrund 

Överrapportering 

Begreppet överrapportering definieras enligt Patterson och Wears (2010) när en sjuksköterska 

överlämnar patientinformation samt patientansvar till en annan sjuksköterska. 

Överrapportering sker vanligtvis genom en kombination av verbal och skriftlig 

kommunikation (Jeffs et al. 2014) men kan också ske genom att patientinformation spelas in 

(Birmingham et al. 2015). Rapporteringen kan ske i patientsalen med patientens närvaro eller 

helt avskilt från patienten då endast ansvarig personal deltar (Jeffs et al. 2014). Enligt 

patientlagen (SFS 2014:821) ska hälso- och sjukvården vara uppbyggt på ett sätt som främjar 

patientens delaktighet, patientens närstående ska också få möjlighet att medverka om så 

önskas. Inspektionen för Vård och Omsorg [IVO] har sammanställt statistik från 

patientnämnder i Sverige som påvisar ett behov av att involvera patienten i sin vård (IVO 

2017). Den svenska vården har i en internationell studie uppnått lägre resultat angående 

information och patientens delaktighet jämfört med de flesta andra länder. I Sverige ansåg 

ungefär 60 % av de tillfrågade patienterna att vårdpersonalen hade tillräcklig information om 

deras medicinska bakgrund medan majoriteten av de övriga länderna uppnådde 80 %. 

Statistiken visar även på att 70 % av patienterna i Sverige kände sig involverade i sin egen 

vård (Osborn et al. 2016).  

 

Standardiserade kommunikationsmodeller ska användas vid överrapportering för att förenkla 

samt öka möjligheten att samtlig väsentlig information förs vidare. En modell som används 

inom svensk sjukvård innehåller Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation 

och förkortas SBAR (SKL 2010). Den skapades först inom den amerikanska marinen 

(Achrekar et al. 2016; Pope et al. 2008; SKL 2010; Stewart & Hand 2017) för att kunna 

överföra kritisk information tidseffektivt och kortfattat (SKL 2010; Stewart & Hand 2017). 

Modellen anpassades senare för användning inom sjukvården (SKL 2010) för att utvärdera 

patientsäkerheten (Achrekar et al. 2016). SBAR är nu en vedertagen och standardiserad 

kommunikationsmodell som vårdpersonal kan utgå från vid överrapportering. Den är 

utvecklad för att möjliggöra effektiv informationsöverföring mellan vårdpersonal där den 

mottagande personalen kan förutsäga i vilken ordning informationen kommer levereras 

(Achrekar et al. 2016; Pope et al. 2008; Stewart & Hand 2017). 

 

Sjuksköterskans ansvar och skyldigheter 

Informationsöverföring ingår i sjuksköterskans ansvarsområde och är en viktig del i 

omvårdnadsarbetet (Henriksen 2007). Sjuksköterskan ska ansvara för att patientens behov av 

trygghet, kontinuitet och säkerhet uppfylls samt tillgodose patientens självbestämmande och 

integritet (SFS 2017:30). Sjuksköterskan ska också ansvara för att rapporteringen i möjligaste 

mån sker i samråd med patienten (SFS 2010:659; SFS 2014:821) och att Offentlighets- och 

sekretesslagen efterföljs (SFS 2009:400). Enligt International Council of Nurses [ICN] ska ett 

etiskt förhållningssätt tillämpas vid all typ av informationsöverföring. Med det menas att alla 

individer ska bemötas med respekt oavsett kulturell, religiös eller social bakgrund. Vidare bör 

ett personligt förhållningssätt till mänskliga rättigheter tillämpas för att öka vårdkvaliteten 

samt motverka alla former av diskriminering (ICN 2012). Vidare kräver rapporteringen 

effektivitet och uppmärksamhet för att minska negativa konsekvenser för patienterna 
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(Henriksen 2007). Den bör även vara standardiserad och ske vid personlig kontakt mellan 

sjuksköterskor (Henriksen 2007; SSF 2017). 

 

Traditionell rapportering 

Den traditionella rapporteringen beskrivs enligt Reinbeck och Fitzsimons (2013) som en 

rapport mellan sjuksköterskor vilket sker på en sjuksköterskeexpedition eller i ett 

konferensrum utan patientens närvaro. Den fungerar som en envägskommunikation från den 

rapporterande sjuksköterskan till den mottagande sjuksköterskan där övrig personal är 

närvarande (Reinbeck & Fitzsimons 2013). Jeffs et al. (2014) beskriver att den traditionella 

rapporteringen kan vara positiv för de patienter som inte vill vara delaktiga vid 

rapporteringstillfällena. Reinbeck och Fitzsimons (2013) anser att denna form av rapportering 

sviktar då informationsöverföringen kan bli bristfällig på grund av distraktioner från övrig 

personal. De menar också att den ofta blir långdragen då irrelevant information diskuteras och 

därmed förloras tid från det kliniska arbetet (ibid).  

 

Bedsiderapportering 

Bedsiderapportering är en patientrapport som sker mellan sjuksköterskor med patienten och 

eventuellt dennes anhöriga närvarande i patientsalen (Evans et al. 2010). Enligt Hagman et al. 

(2013) kan metoden ha en god inverkan på rapportens kvalitet då sjuksköterskan som 

mottager den får möjlighet att se patientens kliniska symtom samtidigt som hon erhåller 

rapporten. Detta kan vara positivt då det ger sjuksköterskan möjlighet att enklare skapa sig en 

egen bild av patientens hälsosituation och omvårdnadsbehov (ibid). Enligt Jeffs et al. (2014) 

finns det delade åsikter från patienter om deras upplevelser av bedsiderapportering. Resultatet 

av Jeffs et al. (2014) forskning påvisar en majoritet av patienter som anser att 

bedsiderapportering är en gynnsam rapporteringsmetod, då den ökar patientens upplevelse av 

självbestämmande i sin vård. Det finns dock patienter som upplever självbestämmandet som 

en krävande del av vården och vissa upplever att för mycket ansvar lämnas på dem vid 

bedsiderapportering (ibid). 

 

Problemformulering 

Undersökningar visar att bristande informationsöverföring är en stor faktor till att vårdskador 

uppkommer. Enligt lag har sjuksköterskan ansvar för att tillgodose patientens trygghet samt 

utföra rapportering i samråd med patienten i möjligaste mån. Detta kan vara problematiskt att 

efterfölja vid traditionell rapportering däremot tycks bedsiderapportering enligt tidigare studie 

öka patienters delaktighet och självbestämmande. Genom att uppmärksamma 

bedsiderapportering och sjuksköterskors erfarenheter av den skulle det kunna leda till en 

förbättring i det kliniska arbetet då förståelsen för metoden skulle öka. 
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Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att rapportera bedside på 

somatiska vårdavdelningar. 

 

Metod 

En litteraturstudie presenterar hur kunskapsläget ser ut utifrån ett specifikt syfte för att skapa 

en överblick samt finna utgångspunkter att forska vidare på (Friberg 2012). Följande 

litteraturstudie baserades på befintlig forskning inom omvårdnad med både kvalitativ och 

kvantitativ design. För denna litteraturstudie användes Polit och Becks (2016) nio steg 

eftersom de ansågs vara lämpliga för att kunna genomföra litteraturstudien systematiskt. 

 

Polit och Becks (2016) nio steg har fritt översatts från engelska till svenska. 

1. Formulering av syfte, frågeställningar och/eller en problemformulering. 

2. Finna sökord som är relevanta för syftet och databaser som lämpar sig för 

forskningsområdet. Identifiera urvalskriterier. 

3. Databassökning och dokumentation av sökningen. 

4. Identifiera lämpliga artiklar genom att granska titel och abstract. Artiklar som innefattar 

något av exklusionskriterierna sorteras bort. 

5. Valda artiklar läses noggrant igenom i sin helhet. Här kan sökande av litteratur med 

utgångspunkt ur de funna artiklarnas primärkällor hittas för mer relevant forskning. 

6. Sammanfatta och koda valda artiklars resultat.  

7. Artiklarna granskas kritiskt och systematiskt utefter en granskningsmall. 

8. Innehållet i artiklarnas analyseras och informationen kategoriseras.  

9. Innehållet sammanställs i form av ett resultat. 

 

Litteratursökning 

Enligt Polit och Becks (2016) första steg fastställdes syftet och problemformuleringen 

utformades. I det andra steget identifierades relevanta sökord och databaser. Databaserna 

CINAHL och PubMed valdes då de är lämpliga till omvårdnadsforskning. CINAHL är en 

databas med fokus på omvårdnadsartiklar medan PubMed inriktar sig på medicin.  

 

I PubMed användes sökorden bedside, point-of-care systems, patient handoff, patient 

handover, nurs*, experienc*, nurse attitudes och perception. I CINAHL användes sökorden  

bedside, patient bedside, handoff (patient safety), patient handover, experienc*, nurse 
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attitudes och perception. Litteratursökningen som är Polit och Becks (2016) tredje steg 

utfördes i databaserna CINAHL och PubMed med tesaurustermer samt fritext då vissa sökord 

krävde det. Tesaurustermerna som användes i databassökningen var Medical Subject 

Headings (MeSH) i PubMed respektive Exact Subject Headings (MH) i CINAHL. Trunkering 

av nurs* och experienc* valdes. I kombinationssökningarna parades sökordens synonymer 

ihop med OR för att kunna hitta fler relevanta artiklar med samma innebörd. Därefter 

användes AND i de slutgiltiga sökningarna för att få ett så specifikt resultat som möjligt och 

litteratursökningen dokumenterades i tabeller (se tabell 1 och 2).  
 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Studien inkluderade forskning som publicerats från och med 2013-01-01 till 2018-01-26 

skriven på engelska och som var peer reviewed. Ytterligare inklusionskriterier var att 

artiklarna utgick från sjuksköterskans perspektiv och erfarenheter. Forskning gällande 

kommunal vård och vård som krävde sjuksköterskor med specialistkompetens exkluderades. 

Även forskning angående överrapportering mellan olika professioner eller vårdenheter 

exkluderades. 
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Tabell 1: Databassökning i PubMed 2018-01-26. 

 SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

S1 ”B      ” [fritext] 23´912    

S2 ”P    -of-Care Sy     ” 

[Mesh] 

10´862    

S3 ”P              ” [Mesh] 755    

S4 ”P               ” [fritext] 1594    

S5 ”N   *” [fritext] 860´791    

S6 ”        c*” [fritext] 937´952    

S7 ”N              ” [fritext] 59´456    

S8 ”P  c      ” [Mesh] 386´299    

S9 S1 OR S2 32´077    

S10 S3 OR S4 1594    

S11 S5 AND S9 AND S10 (med 

begränsningar) 

94 32 14 12 

S12 S6 OR S7 OR S8 1´339´999    

S13 S11 AND S12 (med 

begränsningar) 

31 17(17*)   

 SUMMA  49 14 12 

 

Begränsningar: 2013-01-01 - 2018-01-26, engelska. 

(*)interna dubbletter. 
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Tabell 2: Databassökning i CINAHL 2018-01-26. 

 SÖKORD TRÄFFAR URVAL 1 URVAL 2 URVAL 3 

S1 ”B      ” [fritext] 7´422    

S2 MH ”P       B      ” 701    

S3 MH ”        (Patient 

S    y)” 

1´220    

S4 ”P               ” [fritext] 494    

S5 ”        c*” [fritext] 233´344    

S6 MH ”N     A        ” 22´372    

S7 MH ”P  c      ” 14´756    

S8 S1 OR S2 7´422    

S9 S3 OR S4 1384    

S10 S8 AND S9 (med 

begränsningar) 

63 18(8**) 1 1 

S11 S5 OR S6 OR S7 260´783    

S12 S10 AND S11 (med 

begränsningar) 

24 14(3*)(9**)   

 SUMMA  32 1 1 

 

Begränsningar: 2013-01-01 - 2018-01-26, engelska, peer reviewed. 

(*)interna dubbletter. 

(**) externa dubbletter. 

 

Urval 

Urval 1 

Enligt Polit och Becks (2016) fjärde steg lästes 212 artiklars titel och abstract för att granska 

artiklarnas relevans gentemot valt syfte. De artiklarna som i någon form omfattade 

exklusionskriterierna sorterades bort. När de interna och externa dubbletterna var borttagna 

återstod 44 artiklar. 

 

Urval 2 

Urval två motsvarar Polit och Becks (2016) femte steg där samtliga 44 artiklar från urval ett 

lästes i sin helhet. Tio artiklar sorterades bort då de inte innefattade sjuksköterskors perspektiv 

av bedsiderapportering. I tre artiklar gick det inte att urskilja vad som var sjuksköterskans 

eller annan vårdpersonals erfarenheter. Sju artiklar sorterades bort på grund av att de var 
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litteraturanalyser vilket inte hade framkommit i artikelns abstrakt. Två artiklar valdes bort då 

de beskrev modeller för att effektivt implementera bedsiderapportering. Fyra artiklar följde 

inte forskningsprocessen då tre saknade syfte och metod samt en saknade ett tydligt resultat. 

Tre artiklar omfattade avdelningar där specialistutbildning krävdes. Efter urval två återstod 15 

artiklar som kodades och sammanställdes enligt Polit och Becks (2016) sjätte steg. 

 

Urval 3 

Polit och Becks (2016) sjunde steg innebar ett tredje urval och innefattade kvalitetsgranskning 

av det insamlande materialet utefter en granskningsmall. Kvalitetsgranskningen utfördes 

enligt Polit och Becks (2016) granskningsmallar ”A guide to an Overall Critique of a 

Qualitative Research Report” samt ”A guide to an Overall Critique of a Quantitative 

Research Report”. Två artiklar använde sig av mixed-method, dessa granskades med båda 

mallarna. Två artiklar sorterades bort under granskningen. En artikel valdes bort då den inte 

hade tillräckligt hög kvalitet och det inte gick att finna någon etisk granskning varken i 

artikeln eller i tidskriften som den publicerats i. En artikel valdes bort då samma resultat 

förekom i två studier. Den nyare studien hade utökat resultatet med ännu en datainsamling 

och valdes därför att användas i litteraturstudiens resultat. Resultatet baserades på de 13 

artiklar som återstod. 

 

Databearbetning 

Databearbetningen gjordes efter Polit och Becks (2016) åttonde steg med en induktiv ansats. 

Efter att de 13 artiklarna numrerats, analyserades artiklarnas resultat. Artiklarna lästes då 

flertalet gånger för att säkerställa att ingen information skulle gå förlorad. Relevant 

information från artiklarnas resultat skrevs ner på post-it lappar och färgmarkeringar i 

materialet gjordes. Därefter jämfördes de meningsbildande orden systematiskt och 

grupperades efter likheter och skillnader för att finna ett samband som bildade koder. Koderna 

organiserades i olika konstellationer beroende på inriktning för att kunna urskilja de olika 

kategorierna. Databearbetningen gjordes sammanlagt tre gånger innan den nuvarande 

kategoriseringen fastställdes och resultatet sammanställdes vilket motsvarade Polit och Becks 

(2016) nionde steg.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 

På grund av överträdelser mot mänskliga rättigheter i samband med forskning har etiska 

koder utvecklats. I dagsläget finns olika etiska koder för de flesta professioner. Inom 

omvårdnaden har ICN (2012) skapat etiska koder för sjuksköterskor i yrkeslivet och Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) har tagit fram riktlinjer för hur omvårdnadsforskning skall 

bedrivas i Sverige. Trots att det finns etiska koder internationellt har de flesta länders 

regeringar eller sjuksköterskor utvecklat egna etiska koder som efterföljs (Polit & Beck 

2016).  
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I litteraturstudien har Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer använts till grund 

för den etiska granskningen för att inte förvränga eller utelämna information. Samtliga artiklar 

som bearbetades i resultatet av denna studie har hittats med hjälp av valda sökord för att öka 

replikerbarheten. Referenshanteringen utfördes noggrant för att inte primärförfattarna till 

valda källor skulle kränkas. Kvalitetsgranskning av valda artiklar gjordes enligt mallar 

skapade av Polit och Beck (2016). Samtliga artiklar som presenterades i studiens resultat var 

granskade av en etisk kommitté, vilket framkom i artikeln eller tidskriften. Databassökningen 

redovisades i en tabell där det tydligt framgick vilka sökord som använts samt antalet träffar. 

För att åsidosätta eventuell förförståelse presenterades samtliga artiklars resultat oavsett utfall, 

vilket styrks av Forsberg och Wengström (2016). Samtliga artiklar som använts i denna studie 

var skrivna på engelska vilket medförde att författarna behövde översätta dem till svenska. 

Detta gjordes noggrant med hjälp av lexikon efter bästa förmåga. 
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Resultat  

Resultatet innefattade sjuksköterskors erfarenheter av att rapportera bedside på somatiska 

vårdavdelningar. Studiens resultat byggde på 13 artiklar varav sju artiklar med kvantitativ 

design, fyra artiklar med kvalitativ design och två artiklar med mixed-method. Artiklarna 

sammanställdes i en artikelmatris (se bilaga 1). Forskningen hade genomförts i Australien 

(n=6), USA (n=3), Kanada (n=1), Malaysia (n=1), Storbritannien (n=1) och Portugal (n=1). 

Under databearbetningen framkom fyra huvudkategorier Ett utökat informationsutbyte, Ett 

professionellt samarbete, Att involvera patienten samt Att skydda integriteten.     

 

Ett utökat informationsutbyte  

Sjuksköterskor beskrev bedsiderapportering som informationsöverföring mellan 

sjuksköterskor med patienten närvarande (Bruton et al. 2016; Jeffs et al. 2013). Informationen 

som växlades vid bedsiderapportering uppfattades av sjuksköterskor vara mer koncis och 

relevant jämfört med vid traditionell rapportering (Bradley & Mott 2013; Cairns et al. 2013; 

Jeffs et al. 2013) då det inte fanns utrymme att prata om sådant som inte rörde patienten 

(Bradley & Mott 2013). Bedsiderapporteringen uppfattades vara mer personcentrerad 

(Bradley & Mott 2013), detaljrik (Kerr et al. 2014) och den stämde bättre överens med 

patientens faktiska tillstånd (Cairns et al. 2013). Innehållet av informationen medförde därför 

att bättre kliniska överväganden (Bradley & Mott 2013; Bruton et al. 2016) och beslut kunde 

tas, vilket i sin tur resulterade i en ökad patientsäkerhet (Bruton et al. 2016; Sand- Jecklin & 

Sherman 2014; Small & Fitzpatrick 2017) och en förbättrad kontinuitet i vården (Kerr et al. 

2014). Det bidrog också till att rapporten gick smidigt (Bruton et al. 2016) och sjuksköterskan 

var mer fokuserad (Kerr et al. 2014). Bedsiderapporteringen möjliggjorde att sjuksköterskor 

kunde visualisera patienten tidigt på arbetspasset (Jeffs et al. 2013). Genom tidig visualisering 

av patienten framkom ytterligare information (Kerr et al. 2014; Jeffs et al 2013) då det gick 

att se om patienten exempelvis behandlades med intravenös medicinering (Bruton et al. 2016; 

Johnson et al. 2015) hade dränage, sår eller venösa infarter (Johnson et al. 2015). 

Sjuksköterskor belyste att bedsiderapportering gav möjlighet till identifikation och 

korrigering av eventuella fel eller brister i vårdförloppet (Jeffs et al. 2013) då förändringar 

tidigt kunde upptäckas i patientens status (Jeffs et al. 2013; Small & Fitzpatrick 2017).  

 

På vissa avdelningar användes listor för genomfört arbete vilket sjuksköterskor ansåg vara till 

stor fördel vid bedsiderapportering (Bruton et al. 2016). Då listorna var placerade i 

patientrummet kunde de kontrolleras tidigt i samband med rapporten vilket tydliggjorde 

informationen om vad som behövde göras under arbetspasset (Kerr et al. 2014). 

Sjuksköterskor ansåg att bedsiderapportering kunde vara en fördelaktig rapporteringsmetod 

(Bradley & Mott 2013; Bruton et al. 2016; Cairns et al. 2013; Kerr et al. 2014; Jeffs et al. 

2013; Morgado & Nunes 2016; Small & Fitzpatrick 2014; Whitty et al. 2016) då den ökade 

möjligheten till att ställa frågor sinsemellan både under och efter rapporten (Bruton et al. 

2016; Cairns et al. 2013; Kerr et al. 2014). Omgivningsljud som radio, tv, medicinsk 

apparatur eller prat från medpatienter och personal kunde dock ha inverkan på 

informationsöverföringens effektivitet och upplevdes som stressande (Tobiano et al. 2017). 

Sjuksköterskor ansåg därför att endast de ansvariga inom teamet bör medverka vid 

bedsiderapporteringen (Whitty et al. 2016). Vidare ansåg vissa sjuksköterskor att det blev 
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ineffektivt tidsmässigt med bedsiderapportering om specifik information som utskrivnings- 

och vårdplaner togs upp under rapporten (Small & Fitzpatrick 2017). 

 

Ett professionellt samarbete 

Sjuksköterskor ansåg att det professionella samarbetet förbättrades vid bedsiderapportering 

(Cairns et al. 2013) och att medvetenheten om deras ansvarstaganden och skyldigheter 

ökade(Cairns et al. 2013; Jeffs et al. 2013; Sand-Jecklin & Sherman 2014; Small & 

Fitzpatrick 2017). Sjuksköterskor vittnade om att de tog större ansvar för sina arbetsuppgifter 

(Bruton et al. 2016; Cairns et al. 2013) och att dokumentationen utfördes korrekt vid 

bedsiderapportering eftersom det kunde vara genant om inte alla uppgifter var utförda vid 

överlämningen (Bruton et al. 2016). De upplevde också att de hade lättare att koncentrera sig 

då bedsiderapporteringen endast rörde en patient i taget (Bruton et al. 2016). Om teamarbetet 

fungerade mellan de ansvariga sjuksköterskorna förbättrades kvaliteten av 

informationsöverföringen (Cairns et al. 2013). För att rapporten skulle kunna utövas på ett 

professionellt sätt (Small & Fitzpatrick 2017) med god kommunikation (Kerr et al. 2014) 

borde den rapporterande sjuksköterskan stå vid patientsängens huvudända och prata i normalt 

tonläge samt svara på eventuella frågor (Bruton et al. 2016). Rapporteringsmetoden gav 

möjlighet till att kontrollera och klargöra vårdplanen och patientens behov tillsammans med 

den avgående sjuksköterskan (Jeffs et al. 2013; Whitty et al. 2016). Därför upplevde 

sjuksköterskor att antalet brister hade minskat (Kerr et al. 2014). Bedsiderapporteringen 

effektiviserade därför teamets kommunikation (Sand-Jecklin & Sherman 2014) och gav goda 

möjligheter till att lära upp ny personal (Small & Fitzpatrick 2017).  

 

Enligt vissa sjuksköterskor upplevdes bedsiderapporteringen som en relativt stressfri metod 

(Sand-Jecklin & Sherman 2014) medan andra upplevde det motsatta (Small & Fitzpatrick 

2017). De belyste att det underlättade planeringen för sitt arbetspass och prioriteringen av 

patientens vårdbehov (Kerr et al. 2014; Jeffs et al. 2013). Bedsiderapportering gav också en 

ökad känsla av självförtroende vid vårdandet av patienten då sjuksköterskan själv kunnat göra 

en bedömning av patienten vid rapporteringen. I och med detta kände sig inte sjuksköterskan 

så beroende av kollegors anteckningar och bedömningar (Cairns et al. 2013). Det fanns dock 

enligt vissa sjuksköterskor delade meningar om bedsiderapporteringens effektivitet (Bradley 

& Mott 2013; Cairns et al. 2013; Sand-Jecklin & Sherman 2014; Small & Fitzpatrick 2017; 

Tobiano et al. 2017; Whitty et al. 2016). Dessa sjuksköterskor menade att brister i teamarbetet 

förekom som kunde härledas till otillräcklig utbildning inför implementeringen av 

bedsiderapportering. Bristerna identifierades som okunskap och ovilja från sjuksköterskor 

(Kerr et al. 2014; Khuan & Juni 2017) och gav uttryck i form av en envägskommunikation 

(Morgado & Nunes 2016) där rapporteringen blev inkomplett (Khuan & Juni 2017). 

 

Att involvera patienten 

I en studie av Manias et al. (2015) jämfördes olika vårdprofessioners åsikter om 

bedsiderapportering. Resultatet påvisade att sjuksköterskor ansåg bedsiderapportering som en 

effektiv metod då patienten och dennes anhörigas delaktighet hade en positiv inverkan på 

rapporten (ibid). Bedsidrapporteringen ansågs av de flesta sjuksköterskorna även främja 
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patientens delaktighet i sin egen vård (Bradley & Mott 2013; Manias et al. 2015; Sand-Jecklin 

& Sherman 2014; Small & Fitzpatrick 2017). Sjuksköterskor belyste vidare vikten i att bygga 

en relation med patienten under vårdtillfället (Kerr et al. 2014; Whitty et al. 2016). Relationen 

mellan sjuksköterska och patient främjades (Sand-Jecklin & Sherman 2014; Small & 

Fitzpatrick 2017) då man vid bedsiderapportering började sitt skift med att introducera sig för 

patienten (Bruton et al. 2016; Morgado & Nunes 2016). Vissa menade dock att 

bedsiderapportering kunde hindra den professionella relationen om inte sjuksköterskan 

kontrollerade och styrde informationsutbytet (Khuan & Juni 2017). Under 

bedsiderapporteringen hörde patienten vad sjuksköterskorna diskuterade vilket kunde vara en 

fördel (Bruton et al. 2016) då patienterna kunde ställa frågor (Bruton et al. 2016; Jeffs et al. 

2013; Whitty et al. 2016), svara på frågor (Bruton et al. 2016; Whitty et al. 2016) samt rätta 

eventuella fel eller missar i rapporten (Bruton et al. 2016; Jeffs et al. 2013; Whitty et al. 

2016). Detta gav sjuksköterskorna en mer aktuell information om patientens tillstånd (Kerr et 

al. 2014). Det upptäcktes dock en oro vid bedsiderapportering över att inte kunna svara på 

patientens frågor vilket kunde leda till att patienten inte involverades tillräckligt (Khuan & 

Juni 2017). Då uppmuntran till patientens deltagande saknades upplevde sjuksköterskor att 

patienten blev passiv (Bruton et al. 2016; Morgado & Nunes 2016). Detta kunde medföra att 

sjuksköterskor kände att de pratade över huvudet på patienten (Bruton et al. 2016).  

 

Sjuksköterskor uppmärksammade också tillfällen då patienten inte var mottaglig för 

bedsiderapportering (Bruton et al. 2016; Morgado & Nunes 2016; Tobiano et al. 2017). 

Patienten kunde vara för trött (Morgado & Nunes 2016) eller sova och patientens medicinska 

tillstånd påverkade också möjligheten att involveras i bedsiderapporteringen (Tobiano et al. 

2017). Särskilt utmärkande tillfällen var då patienten led av kognitiv svikt eftersom patienten 

kunde bli ångestpåverkad (Tobiano et al. 2017) eller förvirra rapporten (Bruton et al. 2016). 

Vid dessa tillfällen kunde patientens anhöriga vara till hjälp för att delge information om 

patienten (Kerr et al. 2014). Sjuksköterskor upplevde bedsiderapportering som tidskrävande 

(Bruton et al. 2016; Khuan & Juni 2017; Sand-Jecklin & Sherman 2014; Small & Fitzpatrick 

2017; Tobiano et al. 2017; Whitty et al. 2016) och tiden ansågs vara otillräcklig för att kunna 

involvera patienten i rapporteringen (Tobiano et al. 2017; Khuan & Juni 2017). Den riskerade 

att bli långdragen om patienten avbröt (Bruton et al. 2016) med frågor (Tobiano et al. 2017) 

eller irrelevant information (Bruton et al. 2016; Khuan & Juni 2017). Sjuksköterskor ville inte 

prioritera de långa konversationerna som kunde uppkomma då de kände ett behov av att gå 

till nästa patient (Khuan & Juni 2017). Vissa sjuksköterskor valde då att avbryta patienten och 

informera om att de kommer tillbaka vid ett senare tillfälle för att prata (Bruton et al. 2016). 

Anhörigas närvaro vid bedsiderapportering kunde förlänga den ytterligare då frågor som inte 

rörde patienten eller patientens tillstånd uppkom (Tobiano et al. 2017).  

 

Att skydda integriteten  

Sjuksköterskor belyste en oro angående konfidentialitet och tystnadsplikt vid 

bedsiderapportering (Bruton et al. 2016: Kerr et al. 2014; Tobiano et al. 2017). De beskrev en 

osäkerhet kring vilken information de kunde dela med patienten under rapporteringen (Khuan 

& Juni 2017; Tobiano et al. 2017) eller då patientens anhöriga var närvarande (Kerr et al. 

2014; Khuan & Juni 2017; Tobiano et al. 2017). Viss information bedömdes vara för känslig 

för patienten att höra (Bruton et al. 2016; Tobiano et al. 2017). Detta kunde gälla patientens 

diagnos, prognos, beteende, familj eller dennes sociala situation (Tobiano et al. 2017). 



  
  

   

 

16 

Sjuksköterskor upplevde också att det fanns en risk för att medpatienter skulle höra privat 

information vid rapportering i flersal (Bruton et al. 2016; Johnson et al 2015; Kerr et al. 2014; 

Khuan & Juni 2017; Tobiano et al 2017). Privat information kunde exempelvis innefatta 

cancerdiagnoser, palliativa insatser, missbruksproblematik (Kerr et al. 2014), blodburna 

infektioner (Johnson et al. 2015; Kerr et al. 2014) eller om patienten var kliniskt stabil eller 

inte (Johnson et al. 2015). 

 

Sjuksköterskor ansåg det vara problematiskt att upprätthålla en fullständig 

bedsiderapportering (Cairns et al. 2013; Khuan & Juni 2017) och identifierade ett behov av en 

blandad rapporteringsmetod där de fick möjlighet att rapportera delar av rapporten utanför 

bedside och resterande rapport vid patienten (Small & Fitzpatrick 2017). Sjuksköterskor 

beskrev hur vissa kollegor valde att inte utföra en fullständig bedsiderapportering (Khuan & 

Juni 2017; Tobiano et al. 2017) för att skydda sitt eget självförtroende (Khuan & Juni 2017) 

och patientens integritet (Bruton et al. 2016; Cairns et al. 2013; Johnson et al 2015; Kerr et al. 

2014; Khuan & Juni 2017; Tobiano et al 2017; Whitty et al. 2016). Sjuksköterskor vittnade 

om att de istället viskade känslig information (Kerr et al. 2014; Bruton et al. 2016), skrev ner 

den (Whitty et al. 2016) eller valde att utföra delar av rapporten utanför patientrummet 

(Bruton et al. 2016; Cairns et al. 2013; Johnson et al 2015; Kerr et al. 2014; Khuan & Juni 

2017; Tobiano et al 2017; Whitty et al. 2016). 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visade på att sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar både har 

positiva och negativa erfarenheter av bedsiderapportering. Kategorierna som presenterades i 

resultatet var En förbättrad kommunikation, Att involvera patienten och Att skydda 

integriteten. Majoriteten av resultatartiklarna undersökte sjuksköterskors erfarenheter efter en 

implementering av bedsiderapportering. I stora drag genomsyrades resultatet av att 

bedsiderapporteringen förbättrade vårdkvaliteten. Följande resultatdiskussion grundades på 

resultatets kategorier samt lagar och författningar som presenterats i litteraturstudiens 

bakgrund, ytterligare forskning gällande patienters erfarenheter av bedsiderapportering och 

egna reflektioner.  

 

Sjuksköterskor ansåg att bedsiderapporteringen gynnade arbetets effektivitet, 

informationsöverföringens relevans och patientsäkerheten. I bakgrunden beskrevs bristande 

informationsöverföring som en betydande faktor till att vårdskador uppkom (SKL 2016; 

WHO 2009) och närmare 70 % av vårdskadorna berodde på detta (WHO 2009). Resultatet 

visade att sjuksköterskor upplevde att patienters delaktighet kunde ha en positiv inverkan på 

informaionsöverföringen då de fick möjlighet att bekräfta informationen som gavs. 

Bedsiderapporteringen bidrog enligt sjuksköterskor även till att patienter blev mer 

involverade i sin vård vilket Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Patientlagen (SFS 

2014:821) beskriver som en viktig del av hälso- och sjukvården. Statistik visar dock att 

patienters delaktighet inom svensk sjukvård inte är optimal (IVO 2017; Osborn et al. 2016).  

 

Redan på 90-talet diskuterades bedsiderapportering och patienters delaktighet i den (Cahill 

1998). Patienter vittnade om att de kände sig viktiga när de blev inkluderade i rapporteringen, 

det ökade också deras förståelse för vissa behandlingsformer (Kerr et al. 2013). Vissa 

patienter såg sig själv som passiva lyssnare och föredrog att inte aktivt delta i rapporteringen 

(Cahill 1998; McMurray et al. 2010) vilket stämde överens med sjuksköterskors erfarenheter. 

Patienter upplevde att deras input kunde minimera att fel uppstod vid 

informationsöverföringen (Kerr et al. 2013; Lu et al. 2013; McMurray et al. 2010), detta 

uppmärksammades på ett liknande sätt även av sjuksköterskor. Patienternas utsago skapar 

dock reflektioner hos litteraturstudiens författare kring när delaktigheten blir så omfattande att 

den går över i ansvar. Vården är inte utformad för att patienten ska behöva ansvara över att 

rapporteringen blir korrekt, vilket styrks av Patientsäkerhetslagen som beskriver att patientens 

säkerhet ligger hos vårdpersonalen (SFS 2010:659). 

 

Bedsiderapportering ansågs av sjuksköterskor vara en tidskrävande rapporteringsmetod. 

Sjuksköterskor undvek ibland att bjuda in patienter till att delta vid rapporteringen på grund 

av tidsbrist på avdelningen och för att undvika eventuella frågor från patienten. På liknande 

sätt beskrev McMurray et al (2010) att även patienterna var medvetna om tidsåtgången och 

vissa patienter undvek därför att delta i rapporteringen. Cahill (1998) belyste vidare att vissa 

patienter endast deltog i rapporteringen om de blev tillfrågade av sjuksköterskan (ibid). Vissa 

patienter ansåg att bedsiderapportering kunde skapa ångest om de inte förstod vad som sades. 
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Detta kunde exempelvis bero på otydlighet eller språksvårigheter (Cahill et al. 1998; Kerr et 

al. 2013). Om sjuksköterskor upplever att tiden inte är tillräcklig för att bjuda in patienten i 

bedsiderapporteringen samtidigt som patienten är passiv kan det troligtvis väcka oro hos 

patienten. Oron skulle kunna bottna i att otydligheter inte hinner förklaras under rapporten 

vilket kan leda till att patienten tvivlar och blir osäker angående sitt sjukdomstillstånd. Därav 

anses tiden vara en viktig komponent i bedsiderapportering för att den ska fungera som 

planerat.  

 

Sjuksköterskor beskrev sin oro över vilken information som kunde delas då patienten, dennes 

anhöriga eller medpatienter närvarade vid rapporteringen. Bedsiderapporteringen utfördes 

därför i vissa fall utanför patientrummet för att skydda patientens integritet. Sjuksköterskor 

arbetar under Offentlighets- och sekretesslagen och får därför inte yttra information angående 

patienter till obehöriga (SFS 2009:400). Patienter beskrev dock att de inte berördes när 

medicinsk information gällande dem rapporterades bedside (Cahill 1998; Kerr et al. 2013; Lu 

et al. 2013; McMurray 2010) eftersom läkare vanligtvis rondar enligt bedside (Lu et al. 2013). 

Viss känslig information som religion eller sexualitet ville patienterna helst diskutera utanför 

patientrummet (Kerr et al. 2013; Lu et al. 2013) vilket till viss del överensstämde med 

sjuksköterskors erfarenheter. I Lu et al. (2013) beskrev patienter att det också kunde kännas 

obekvämt eller obehagligt att råka höra medicinsk information angående andra patienter, detta 

kunde exempelvis gälla blodburna infektioner och psykisk ohälsa (ibid). Sjuksköterskor 

beskrev att de ibland lämnade patientrummet för att rapportera känslig information, vilket  

patienter i Kerr et al (2013) artikel belyste som oroande och oansvarigt. Patienter beskrev att 

det kändes obehagligt att ta del av ny information gällande deras hälsotillstånd under 

bedsiderapportering och ville istället att detta skulle ske i ett separat samtal (Kerr et al. 2013). 

Författarna till litteraturstudien kan också se en problematik med detta då det förekommer 

situationer när sjuksköterskor har kännedom om nya aspekter i patientens tillstånd som inte 

får delges av annan personal än läkare. Informationen behöver föras vidare till nästkommande 

sjuksköterska och måste därför rapporteras utan patientens närvaro.  Det kan även finnas 

andra anledningar till att bedsiderapporteringen inte alltid fullföljs. Engberg (1990) belyste att 

individers följsamhet och acceptans till nya metoder kan påverka implementeringens 

framgång. Redan på 1800-talet belystes problematiken med att förändra strukturer eller 

arbetssätt inom sjukvården. Florence Nightingale arbetade strukturerat med detta men möttes 

av motsättningar då hon försökte införa förändringar, vilket styrks med Nightingales egna ord 

”[… ] Nursing must hold to its ideals but must change some of its methods […]” (Engberg 

1990, s. 109). 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien har utformats efter Polit och Becks (2016) nio steg för att höja reliabiliteten 

och upprepningsbarheten. Då studien ansågs svara på syftet ökades validiteten. Både 

databaserna CINAHL och PubMed valdes för att möjliggöra ett större utfall av relevanta 

artiklar. PubMed är en medicinskt inriktad databas och därför krävdes ytterligare ett sökord 

för att få ett omvårdnadsfokus på sökningens träffar. Sökordet nurs* valdes med trunkering 

för att möjliggöra olika ändelser i form av nurse, nurses och nursing. Sökordet experienc* 

trunkerades av samma anledning och kopplades samman med nurse attitudes och perception 

för att få en bredd på sökningens resultat. Sökningen med dessa synonymer påvisade inget 

utökat resultat jämfört med den första kombinationssökningen. 
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Studiens databassökning grundades mestadels på MH och MeSH för att hitta samtliga artiklar 

inom valt ämne. Ämnesorden samlar de begrepp som har samma innebörd oavsett vilket 

begrepp som används i artikeln. Med hjälp av detta ökas trovärdigheten. MeSH-termen Point-

of-Care Systems valdes att användas i sökningen då ordet tillämpats som nyckelord i artiklar 

relevanta till syftet samt då ordets förklaring innefattade att utföra arbetsuppgifter enligt 

bedside. MH-termen Hand Off (Patient Safety) användes trots att patientsäkerhet inte finns 

med i litteraturstudiens syfte på grund av att ordets förklaring i databasen CINAHL var the 

transfer of patient responsibility during a change of personnel som stämde överens med 

litteraturstudiens syfte. Studiens fritextsökningar användes för att de olika databassökningarna 

skulle bli så identiska med varandra som möjligt samt bredda sökningarna. Synonymbegrepp 

söktes med den booleska operatoren OR då brittisk och amerikansk engelska använde olika 

begrepp för likvärdig betydelse. Synonymsökningarna kombinerade med OR ökade också 

trovärdigheten då det gav ett bredare utbud av artiklar. Författarna valde dessutom att inte 

exkludera artiklar där både sjuksköterskors och patienters erfarenheter redovisades vilket 

också bidrog till litteraturstudiens breda resultat. I dessa artiklar togs dock endast 

sjuksköterskans erfarenheter med i analysen för att säkerställa trovärdigheten. På de artiklar 

som inte fanns att tillgå i fulltext beställdes fjärrlån. Tidsbegränsningen 2013-01-01 till 2018-

01-26 valdes för att få ett tillräckligt stort utfall att bygga litteraturstudien på med så aktuell 

forskning som möjligt. Om ett tidsintervall på tio år hade använts skulle sökningens antal 

träffar öka och innefatta en större mängd forskning som inte speglade det aktuella 

forskningsläget.  

 

Databassökningen omfattades av forskning utförd i hela världen och som var skriven på 

engelska. Databassökningens trovärdighet ökades genom att den var geografiskt bred med 

relativt kort tidsintervall. Det visade sig dock vara svårt att uppnå detta i resultatet eftersom 

majoriteten av artiklarna som användes i studiens analys kommer från Australien. Detta 

kunde eventuellt haft påverkan på resultatet då vården skiljer sig åt från land till land. 

Australien tycks ha kommit längre i utvecklingen och implementeringen av 

bedsiderapportering än övriga länder då databasökningarna visade på en överrepresentation av 

australiensisk forskning. Eftersom litteraturstudiens utgångspunkt var att studera det aktuella 

forskningsläget i hela världen kunde inte den geografiska fördelningen av artiklar undvikas.  

 

Majoriteten av artiklarnas resultat baserades på sjuksköterskors erfarenheter av 

bedsiderapportering efter en implementering. Metoden som hade använts innan 

implementeringen kunde bestå av till exempel traditionell rapport eller diktat. Med stor 

sannolikhet borde föregående rapporteringsmetod haft en inverkan på erfarenheterna. Var 

sjuksköterskorna nöjda med den ursprungliga metoden medförde det troligtvis sämre 

erfarenheter av bedsiderapportering och vice versa. För att undvika olika 

rapporteringsmetoders påverkan skulle databassökningen endast inkluderat artiklar som gått 

från en specifik metod till bedsiderapportering. Detta hade kunnat ge ett mer enhetligt 

resultat. 

 

Kvalitetsgranskningen utfördes enligt Polit och Becks (2016) granskningsmallar ”A guide to 

an Overall Critique of a Qualitative Research Report” samt ”A guide to an Overall Critique 
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of a Quantitative Research Report” som översatts fritt från engelska till svenska av båda 

författarna med hjälp av lexikon. I de artiklar som inte presenterade någon etisk granskning 

kontrollerades tidskriftens riktlinjer. De artiklar som inte redovisade om artikeln genomgått en 

etisk granskning sorterades bort i urval tre. Litteraturstudiens tillförlitlighet möjliggjordes 

genom att båda författarna varit delaktiga under hela processen. Samtliga steg under arbetets 

gång har gjorts med fysisk närvaro av båda författarna och en jämn fördelning av 

arbetsuppgifterna. Styrkor med detta var att oklarheter alltid kunde diskuteras och båda parter 

accepterade det som skrevs då strävan var kvalitet framför kvantitet. För att vara självkritisk 

var tillvägagångssättet dessvärre tidskrävande och till viss del ineffektivt då endast en dator 

användes. Tidigare erfarenheter av att utföra en litteraturanalys saknas vilket kan ha påverkat 

trovärdigheten och reliabiliteten i litteraturstudiens resultat. Patton (2002) styrker detta 

påstående samt att författarens kompetens och utbildning spelar in. 

 

Klinisk betydelse 

Vid införandet av bedsiderapportering i klinisk verksamhet kan med fördel resultatet från 

denna litteraturstudie användas. Eftersom studien belyser sjuksköterskors erfarenheter av att 

rapportera bedside kan den bidra till att öka medvetenheten om vilka erfarenheter som 

påverkat sjuksköterskor positivt och negativt. Det underlättar att undvika de negativa 

erfarenheterna samt förstärka de positiva. Studien möjliggör att den huvudansvarige för 

implementeringen lättare kan undvika de redan identifierade hindren från litteraturstudiens 

resultat för att främja patientsäkerheten och vårdkvaliteten.  

 

Förslag för framtida forskning 

Studiens resultat påvisar en underpresentation av kvalitativa artiklar samt forskning som är 

utförd i Europa. Det finns därmed ett behov av vidare forskning för att kunna utöka 

kunskapen om bedsiderapportering då sjukhusvården använder sig av olika metoder beroende 

på geografisk lokalisation och sjukvårdskultur. Fler kvalitativa studier skulle möjliggöra en 

djupare förståelse för området med verklighetsskildringar ur sjuksköterskans perspektiv, 

eftersom kvalitativ forskning uppmärksammar enskilda sjuksköterskors personliga 

erfarenheter jämfört med kvantitativ forskning som strävar efter generaliserbara resultat. 

 

Slutsats 

Enligt sjuksköterskors erfarenheter ökade bedsiderapporteringen patientens delaktighet under 

vårdtillfället och bidrog till en mer personcentrerad vård. Vidare ansågs det professionella 

samarbetet förbättras och informationsöverföringen fick ett utökat innehåll. 

Bedsiderapporteringen upplevdes öka patientsäkerheten genom att tidig korrigering av fel och 

brister i rapporten gjordes. Dessa komponenter bidrog till en förbättrad vårdkvalitet. 

Litteraturstudien påvisade dock svårigheter i att upprätthålla konfidentialiteten och 

sjuksköterskor upplevde metoden som tidskrävande .  
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Bilaga 1: Artikelmatris 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Bradley, S. & Mott, S. 
 

2013 

 

Australien 

Att empiriskt studera processen och 

resultatet av implementering av 

bedsideöverlämning mellan 

sjuksköterskor på tre av södra 

Australiens landsbygdssjukhus. 

Design: mixed-method med kvasi-

experimentella och etnografiska 

element.  

Urval: bekvämlighetsurval.  
9 inneliggande patienter och 48 

undersköterskor och sjuksköterskor 

deltog i studien. 

Datainsamling: etnografiska 

intervjuer, enkäter, observationer 

och loggböcker. 

Bortfall: framgår inte. 

Både patienter och personal ansåg 

att patienter var mer involverade i 

sin vård vid bedside-rapportering. 

Bedside-rapportering ansågs vara 

mer effektiv och fördelaktig för att 

utföra personcentrerad vård än 

traditionell rapportering.  



       

2 
 

Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Bruton, J., Norton, C., Smyth, N. 

Ward, H. & Day, S. 
 

2016 

 

Storbritannien 

Att förstå syftet, effekten och 

upplevelsen av överlämning mellan 

sjuksköterskor ur både patientens 

och personalens perspektiv samt 

den uppfattade skillnaden mellan 

överlämning och rond.  

Design: kvalitativ och 

observationsstudie. 

Urval: bekvämlighetsurval. 8 

patienter, 10 sjuksköterskor, 1 

sjuksköterskestudent, 3 

undersköterskor, 1 läkare och 1 

fysioterapeut. 

Datainsamling: semi-strukturerade 

intervjuer, observationer med 

fältanteckningar på en medicinsk 

och en kirurgisk akutavdelning. 

Bortfall: framgår inte. 

Studien beskrev fördelar och 

nackdelar med 

bedsiderapportering och 

traditionell rapportering. 

Bedsiderapportering ansågs vara 

fördelaktig för både patienter och 

sjuksköterskor gällande 

informationsöverföring då båda 

parter kunde ställa frågor. Enligt 

sjuksköterskor fanns dock oro 

kring konfidentialiteten och 

bedsiderapporteringen ansågs mer 

tidskrävande.  

Cairns, L.L., Dudjak, L.A., 

Hoffmann, R.L. & Lorenz, H.L. 
 

2013 

 

USA 

Att utvärdera om 

bedsiderapportering kan förbättra 

effektiviteten av överrapportering 

vid skiftbyte. 

Design: kvantitativ empirisk 

longitudinell studie. 

Urval: bekvämlighetsurval.  

Datainsamling: anonyma enkäter 

för både sjuksköterskor och patienter 

tre månader innan och tre månader 

efter implementering av 

bedsiderapportering. 

Sjuksköterskorna som deltog fick 

undervisning efter den första enkäten 

men innan implementeringen. 

Bortfall: framgår inte. 

Sjuksköterskor beskrev fördelar 

med bedsiderapportering bland 

annat förbättrat ansvarstagande 

och teamarbete. Artikeln belyste 

vikten av utbildning och 

motivering innan och efter 

implementering av en ny 

rapporteringsmetod.   
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Jeffs, L., Acott, A., Simpson, E., 

Campbell, H., Irwin, T., Lo, J., 

Beswick, S. & Cardoso, R. 
 

2013 

 

Kanada 

Att utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och uppfattningar 

relaterat till implementering av 

bedsiderapportering mellan 

sjuksköterskor vid skiftbyte. 

Design: kvalitativ innehållsanalys av 

intervjuer. 

Urval: bekvämlighetsurval. 43 

kvinnliga sjuksköterskor varav 10 

kunde inte utläsas om de var 

barnmorskor eller arbetade på en 

gynekologisk avdelning. 

Datainsamling: semi-strukturerade 

intervjuer på avdelningar som ingick 

i ett pilotprojekt inför 

implementering av 

bedsiderapportering. 

Bortfall: framgår inte. 

Sjuksköterskor ansåg att 

bedsiderapportering förbättrade 

patientsäkerheten och var en mer 

effektiv rapporteringsmetod. 

Bedsiderapporteringen 

underlättade kontroll av 

information med avgående 

sjusköterska och patient samt 

identifiera och korrigera eventuella 

brister. Bedsiderapporingen gjorde 

det möjligt för sjuksköterskor att 

prioritera patienternas vårdbehov 

och därmed planera sitt arbetspass. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Johnson, M., Sanchez, P. & Zheng, 

C. 
 

2015 

 

Australien 

Att utvärdera förändringar i 

sjuksköterskor uppfattning av 

överlämning och 

överlämningsmetoder efter 

implementering av ett integrerat 

överlämningssystem. 

Design: mixed-method. 

Urval: bekvämlighetsurval. 

Deltagarna var både sjuksköterskor 

och undersköterskor. 

Datainsamling: observationer, 

enkäter (före och efter 

implementering) och tre 

fokusgruppsintervjuer.  

Personal från fyra avdelningar på ett 

universitetssjukhus i Sydney 

tillfrågades.  

126 blev inbjudna till att delta i den 

första enkätundersökningen och 132 

i den andra. 

Bortfall: enkätundersökningen hade 

68 % (86) bortfall pre-

implementering och 39 % (52) post-

implementering. 

Det nya integrerade 

överrapporteringssystemet hade 

resulterat i att mer logisk och 

lättförståelig information kunde 

överföras mellan 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor 

var nöjda med implementeringen 

av bedsiderapportering och ansåg 

att patienter var mer involverad 

vid överlämningsprocessen. 

Sjuksköterskor beskrev vikten av 

att dokumentera 

överrapporteringen elektroniskt för 

att öka säkerheten vid 

informationsöverföring. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Kerr, D., Lu, S., & McKinlay, L. 
 

2013 

 

Australien 

Att utforska uppfattningar från 

sjuksköterskor och barnmorskor 

gentemot introduktionen av 

bedside-rapportering vid skiftbyte. 

Design: kvalitativ deskriptiv design 

Urval: strategiskt urval. 20 

sjuksköterskor och 10 barnmorskor 

deltog i studien, 25 kvinnor och 5 

män. 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer ungefär 12 månader efter 

implementeringen av 

bedsiderapportering.  

Bortfall: framgår inte. 

Standarden över patientvården, 

dokumentationen och 

kontinuiteten i vården förbättrades 

efter implementeringen av 

bedsiderapportering. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient 

stärktes och patienten blev mer 

delaktig i överrapporteringen. 

Sjuksköterskors självförtroende 

ökade och de beskrev fördelar med 

att se patienten tidigt på 

arbetspasset. Sjuksköterskor 

belyser problem kring 

konfidentialiteten.  

Khuan, L. & Juni, M.H. 
 

2017 

 

Malaysia 

Att utforska malaysiska 

sjuksköterskors åsikter om 

patienters deltagande under 

bedsideöverlämningar och om 

patienters deltagande speglar 

personcentrerad vård. 

Design: kvalitativ fenomenologisk 

design.  

Urval: bekvämlighetsurval. 20 

sjuksköterskor varav 14 kvinnor och 

6 män från medicinska, kirurgiska 

och ortopediska avdelningar. 

Datainsamling: fokusgrupp med 

semi-strukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen gjordes vid fyra 

tillfällen under 9 månader. 

Bortfall: framgår inte. 

Sjuksköterskor prioriterade att 

utföra arbetsuppgifter istället för 

att prata med patienterna på grund 

av deras uppgiftsorienterade 

tankesätt. Sjuksköterskor hade 

ingen förståelse för 

personcentrerad vård och hade 

svårt att bjuda in patienter att delta 

vid bedsiderapportering. Studien 

belyste ett behov av ökad kunskap 

och utbildning i personcentrerad 

vård för att bedsiderapporteringen 

ska fungera.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Manias, E., Geddes, F., Watson, B., 

Jones, D. & Della, P. 
 

2015 

 

Australien 

Att undersöka vårdpersonalens 

perspektiv av olika discipliner vid 

klinisk överlämning. 

Design: kvantitativ prospektiv 

tvärsnittsstudie 

Urval: obundet slumpmässigt urval. 

läkare (22 %), sjuksköterskor (60 %) 

samt annan vårdpersonal (18 %) från 

olika delar av Australien deltog i 

studien.  

Datainsamling: elektronisk anonym 

enkät.  

Bortfall: 5000 tillfrågades varav 759 

påbörjade enkätstudien, 52 (7 %) 

deltagare valde att inte fullfölja 

enkäten. 

Vårdpersonal upplevde att många 

vårdskador uppstod relaterat till 

patientöverlämningen. Hinder för 

effektiv överlämning inkluderade 

otillräckliga möjligheter för 

träning, brist på självförtroende 

och förståelse. För att de skulle 

kunna förbättra patientsäkerheten 

var förbättringsarbeten kring 

överrapportering tvungen att 

prioriteras. Sjuksköterskor ansåg 

att bedsiderapportering var en 

mycket mer effektiv 

rapporteringsmetod jämfört med 

annan vårdpersonal. De ansåg 

också att patientens och familjens 

delaktighet hade en positiv 

inverkan på överrapporteringens 

effektivitet. 
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Morgado T.M.M., & Nunes, 

L.R.M. 
 

2016 

 

Portugal 

Att översätta, anpassa och validera 

två datainsamlings enkäter om 

omvårdnadsöverlämning enligt 

bedside på kirurgavdelningar i 

Portugal och identifiera patienters 

och sjuksköterskors åsikter om 

bedsideöverlämning. 

Design: kvantitativ tvärsnittsstudie.  

Urval: icke slumpmässigt urval. 137 

sjuksköterskor och 96 patienter 

deltog i studien.  

Datainsamling: enkäter varav 

patienterna hade 36 frågor och 

sjuksköterskorna 43 frågor.  

Bortfall: 3 (2 %) av sjuksköterskors 

enkäter exkluderas på grund av de ej 

var kompletta. 

Bedsiderapportering gav möjlighet 

för att skapa en empatisk och 

hjälpande relation mellan 

sjuksköterskor och patient. 

Sjuksköterskor tilläts att observera 

patienten, dennes vårdplan och 

förbättra kvaliteten på vården. 

Studien påvisade också ett behov 

av att förklara syftet av 

bedsiderapportering vid 

patientinskrivning och motivera 

patienten till delaktighet.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Sand-Jecklin, K. & Sherman, J. 
 

2014 

 

USA 

Att kvantifiera kvantitativa resultat 

av bytet till en blandad form av 

omvårdnadsrapportering enligt 

bedside. 

Design: kvantitativa kvasi-

experimentell pre-och post 

implementering design.  

Urval: bekvämlighetsurval. Pre- 

implementering deltog 148 

sjuksköterskor och 233 patienter, 3 

månader post-implementering 98 

sjuksköterskor och 157 patienter och 

13 månader post-implementering 54 

sjuksköterskor och 154 patienter.  

Datainsamling: anonyma 

elektroniska enkäter för 

sjuksköterskor och skriftliga 

anonyma enkäter för patienter.  

Bortfall: framgår inte. 

Studien belyste flera positiva 

resultat i relation till 

implementeringen av en blandad 

form av bedsiderapportering. 

Nästan alla av de 34 

enkätpunkterna indikerade någon 

form av förbättring från pre-

undersökningen till 13 månader 

post- implementeringen. 

Sjuksköterskornas attityd till 

bedsiderapportering förbättrades 

signifikant från 3 månaders post- 

implementering till 13 månaders 

post-implementering. Den enda 

negativa synpunkten som 

sjuksköterskor hade om 

bedsiderapportering var 

rapporteringens längd.  
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Small, D.C. & Fitzpatrick, J.J. 
 

2017 

 

USA 

Att utforska problem som orsakar 

att sjuksköterskor undviker att 

fullfölja bedsiderapporteringen. 

Design: kvantitativ utforskande 

design. 

Urval: bekvämlighetsurval. 84 

sjuksköterskor från 2 sjukhus bjöds 

in till att delta varav 55 (67 %) valde 

att delta. 

Datainsamling: elektronisk anonym 

enkät som avslutades med två öppna 

frågor.  

Bortfall: 23 %. 

Studien belyste att 

bedsiderapportering kunde vara 

stressigt eftersom patienten alltid 

var närvarande men ökad 

erfarenhet och struktur minskade 

stressen. Bedsiderapportering 

ökade patientsäkerheten, 

ansvarstagandet och patientens 

delaktighet i vården.  Möjlighet för 

förberedelse samt möjlighet att 

diskutera konfidentiell information 

utanför patientrummet förbättrade 

bedsiderapporteringen.   

Tobiano, G., Whitty, J.A., 

Bucknall, T. & Chaboyer, W. 
 

2017 

 

Australien 

Att utforska och förstå barriärer 

som sjuksköterskor uppfattar i 

utförandet av bedsideöverlämning. 

Design: kvantitativ tvärsnittsstudie 

med discrete choice experiment 

(DCE).  

Urval: konsekutivt urval på två 

sjukhus. 

Datainsamling: elektroniska enkäter 

utfördes med forskarens närvaro tills 

100 enkäter var ifyllda på varje 

sjukhus. 

Bortfall: framgår inte. 

Studien påvisade att 

sjuksköterskor upplevde 

konfidentialitetsproblematik, 

ineffektiv kommunikation och att 

individuella faktorer hindrade 

bedsiderapporteringen. 

Användandet av standardiserade 

ramverk och vid rapporteringen 

kunde förbättra effektiviteten. 

Utbildning i hantering av känslig 

information och patientens 

konfidentialitet krävdes. Det var 

också viktigt att förbereda 

patienten på hur en 

bedsiderapportering går till.   
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Författare, årtal, land Syfte Metod Huvudresultat 

Whitty, J.A., Spinks, J., Bucknall, 

T., Tobiano, G. & Chaboyer, W. 
 

2016 

 

Australien 

Att beskriva och jämföra patienters 

och sjuksköterskors preferenser för 

implementeringen av 

bedsideöverlämning. 

Design: kvantitativ discrete choice 

experiment (DCE).  

Urval: konsekutivt urval. 486 

patienter bjöds in varav 401 (82,5 %) 

patienter fullföljde enkäten och 205 

sjuksköterskor bjöds in varav 200 

(97,6 %) fullföljde enkäten. 

Datainsamling: enkäter med 

svarsalternativ baserade på 40 semi-

strukturerade intervjuer.  

Bortfall: patienter 17,5 % och 

sjuksköterskor 2,4 %. 

Studien påvisade att 

bedsiderapportering fick stöd från 

både patienter och sjuksköterskor. 

Bedsiderapporteringen 

möjliggjorde att patienten blev 

aktivt engagerad i 

informationsöverföringen. Fortsatt 

arbete måste dock utföras för att 

bjuda in patienten till deltagande 

vid bedsiderapportering då 

patienten föredrar detta. 

Sjuksköterskor belyste 

problematik i att bibehålla 

patientens konfidentialitet vid 

informationsöverföring. 

 

 

 

 

 


