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Sammanfattning 

Överrapportering mellan vårdpersonal som arbetar skift utförs vanligtvis bakom, stängda dörrar på en 

expedition. Samhället idag kräver att vårdarbetet ska vara mer förebyggande och personcentrerat från 

att tidigare varit sjukdomscentrerad. Detta förutsätter en ökad delaktighet hos personen som vårdas där 

bland annat personberättelsen är en viktig del i informationsutbytet.  Bedsiderapportering har införts 

för att öka den äldres deltagande och innebär att den dagliga rapporteringen sker tillsammans med den 

äldre personen vid hens sängkant. Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter 

av bedsiderapport vid vård av äldre.  

En fokusgruppsstudie genomfördes där sjuksköterskor på en medicinavdelning i södra Sverige 

medverkade. Totalt genomfördes tre fokusintervjuer med totalt tio sjuksköterskor, som analyserades 

med kvalitativ induktiv innehållsanalys. Resultatet visar att sjuksköterskorna uppskattar grundtanken 

med överrapportering med bedside, men att det har förekommit problem med brist på förståelse från 

ledningen samt avsaknad av rutiner för vissa moment under bedsiderapporteringen. Fördelar som har 

setts är att patienter har varit mer delaktiga och flera sjuksköterskor har upplevt att det har varit skönt 

att möta personerna med dåligt allmäntillstånd redan under rapporteringen. Problem som uppkommit 

vid bedsiderapportering har varit när patienten har varit nedsatt kognitivt eller 

kommunikationsproblem uppstått. Vidare studier bör göras hur de äldre upplever bedsiderapportering.  

 

Nyckelord: Äldre personer, sjuksköterskor, bedsiderapportering, förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Summary 

Over-reporting between healthcare personnel has previously been carried out behind closed doors at an 

expedition.  Society today requires that health work should be more preventative and person-centred 

from previously disease-centered. This calls for an increased participation of the person being cared for, 

where they’re personal story is an vital part in the exchange of information.  Bedside reporting has been 

introduced to increase the participation of older people and means that the daily reporting takes place 

together with the elderly person at his/her bedside. The aim of the study was to describe the nurse’s 

experiences of bedside reporting in the care of elderly. 

A focus group study was conducted where ten nurses on a medical department in southern Sweden 

participated. In total three interviews were conducted which were analyzed with qualitative inductive 

content analysis. The results shows that the nurses appreciate the basic idea of over-reporting of bedside, 

but that there have been problems during the implementation. Benefits that have been seen is that 

patients have been more involved and several nurses have experienced that it is good to meet the 

patients with poor general condition already during bedside reporting. Problems that arose while 

conducting bedside reporting where when the patient had impaired cognition or communications 

problem occurred. Further studies should be made on how older people experience bedside reporting.  
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Inledning 

Äldre personer lever idag allt längre. Detta anses vara en följd av att sjukvården blivit bättre på att 

behandla kroniska sjukdomar (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 2015). Det centrala målet för 

geriatrisk omvårdnad är att optimera funktionen och livskvalitet i närvaron av kroniska sjukdomar hos 

den äldre (Ford, Brown, Sawyer, Rothrock, & Ritchie, 2015; Keller, Carolin, & Fedoronko, 2001). Äldre 

har många gånger flera sjukdomar som kräver behandling, vilket skapar en komplex situation där 

kraven på omvårdnaden blir högre och behovet av att arbeta förebyggande ökar (SKL, 2015). För att 

möta denna komplexitet ökar behovet av kompetens och kunskap hos personalen (Ford et al., 2015).  

 

I Sverige är ungefär en tredjedel av de som besöker akutmottagningar och ungefär hälften av de som blir 

inlagda på sjukhus över 65 år (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU), 2013). 

Akutsjukvården är i hög grad sjukdomscentrerad, vilket innebär att medicinska uppgifter prioriteras 

över basal omvårdnad. Samtidigt förespråkas att vården som bedrivs ska vara personcentrerad där den 

sjuke är delaktig (Nilsson, Lindkvist, Rasmussen, & Edvardsson, 2013).  Detta anses kunna förbättra 

vården och den sociala omsorgen och har dessutom visat sig öka tillfredsställelsen hos personer som 

erhåller vård (Olsson, Karlsson, & Ekman, 2007). 

 

Enligt den värdegrund som finns i den region där denna studie studien har utförts ska personcentrering 

ha en central roll i omvårdnaden. Regionen har som mål att vården ska ges med respekt för alla 

människors lika värde, vara personcentrerad, av högsta kliniska kvalitet, patientsäker och ha en god 

tillgänglighet (Region Jönköping, 2017). Som ett led i detta infördes bedsiderapportering med 

förhoppningen om att ge personer som vårdas möjlighet att påverka och vara delaktiga i sin vård på ett 

naturligt sätt under vårdtiden Det finns dock en kunskapslucka kring hur en bedsiderapportering 

uppfattas av såväl vårdpersonal som personerna som vårdas och om detta faktiskt kan vara ett sätt att 

tydliggöra och implementera personcentrerad vård. Denna studie syftade därför till att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering vid vård av äldre.    

Bakgrund 

Omvårdnad vid komplexa vårdbehov hos äldre 

Det är viktigt för äldre personer att vara oberoende, detta innebär bland annat att kunna ta sig ut på 

egen hand, delta i aktiviteter och ha ett socialt umgänge. Känslan av självständighet och oberoende är 

därmed viktigt för att uppnå en god livskvalitet. En förlust av oberoendet kan försämra livskvaliteten, 

vilket i sin tur kan leda till försvagad motståndskraft och ökad mottaglighet för sjukdom (SKL, 2015). I 

det normala åldrandet sker kroppsliga och mentala förändringar, såsom att muskel- och benmassa 

minskar, hjärt- och lungfunktionen förändras, immunförsvaret försämras samt att syn, hörsel och 

kognitiva funktioner blir sämre (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2013). När 

människor åldras blir de mer sårbara och mottagliga för ohälsa, och många äldre lever med flera 
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kroniska sjukdomar som kräver behandling. Enligt Meinow (2010) finns det flera definitioner av vad 

det innebär att vara multisjuk vilket Meinow förtydligar genom att vara 75 år eller äldre, ha vårdats inom 

slutenvården vid tre eller flera olika tillfällen det senaste året samt att ha tre eller flera diagnoser ur olika 

sjukdomsgrupper. Socialstyrelsen (2011) definierar multisjuka äldre som en person som varit inskriven 

tre eller fler tillfällen på sjukhus de senaste 12 månaderna, och vid dessa tillfällen fått tre eller flera 

diagnoser, ur olika diagnosgrupper enligt klassifikationssystemet ICD 10. Oavsett vilken definition som 

används handlar det alltså ofta om äldre med komplexa vårdbehov.  Dunn (2006) beskriver att äldre 

som vårdas på sjukhus med komplexa behov behöver erhålla specialiserad vård, där en tidig utvärdering 

krävs för att kunna identifiera fortsatta vårdinsatser. Persoon, Bakker, Wal-Huisman, och Olde Rikkert 

(2015) beskriver att genom att erhålla en specialiserad omvårdnad kan flera geriatriska 

sjukdomstillstånd som t.ex. fall, inkontinens och polyfarmaci förhindras. Detta innebär att vården ska 

anpassas efter den äldres behov och upplevda problem. 

Personcentrerad vård och delaktighet 

Det finns flera definitioner för vad personcentrerad vård (PCV) är. Det som är gemensamt för alla är att 

vården ska fokusera på personen och inte sjukdomen. Redan på 1960-talet använde Carl Rogers begrepp 

client-centred therapy inom psykoterapin, vilket han senare benämnde som person-centered. Han 

menade att en central del är att se personen som söker hjälp som expert på sin egen sjukdomshistoria 

och att terapeuten ska finnas där för att kunna hjälpa till att befrämja självinsikten (Rogers, 1967). En 

av pionjärerna med att införa ett personcentrerat förhållningsätt i vårdsammanhang var Tom Kitwood 

som fokuserade på vård av personer med demenssjukdom. Han ansåg att vårdpersonalen främst 

inriktade sig på de medicinska aspekterna och att detta ledde till att enbart de fysiska behoven 

tillgodosågs. Personerna själva sågs däremot ofta som tomma skal (Kitwood, 1997). Sedan dess har 

personcentrerad vård utvecklats, inte minst i svenskt kontext, och Centrum för personcentrerad vård 

vid Göteborgs universitet (GPCC) definierar fyra nyckelbegrepp som tillsammans skapar 

personcentrerad vård. Det första nyckelbegreppet är partnerskap vilket innebär respekt för både 

patientens och anhörigas kunskap kring hur det är att leva med en sjukdom men även vårdpersonalens 

kunskap om hur vården kan utformas. Alla personer i teamet, det vill säga patient, sjuksköterska, 

anhörig, läkare och resten av teamet är lika värda och alla hjälps åt. Det andra nyckelbegreppet är 

patientberättelsen, även kallad strukturerad dokumentation eller personlig hälsoplan, vilket handlar om 

att ta till vara patientens egna upplevelser om sitt tillstånd vid planeringen om den fortsatta vården. Det 

tredje nyckelbegreppet innefattar resurser som kan tas tillvara på hos den äldre och det fjärde är 

medverkan.  Medverkan betonar att alla personer kan medverka efter sin egen förmåga (Dudas et al., 

2013; GPCC). Personcentrerad vård är ett möte med en fri och värdig person, där hens egenskaper och 

förmågor ska tas tillvara på. PCV innebär ett ömsesidigt beroende där ett strukturerat och noggrant 

lyssnande på personens berättelse kan ge personalen insikt om den äldres egna erfarenheter och 

kunskap kring sin situation (Ekman & Norberg, 2013). PCV ska stötta den äldre att hitta sina styrkor 

och förmågor för att kunna leva ett rikt och oberoende liv. För att den äldres behov ska kunna vara det 

centrala i vården krävs ett tvärprofessionellt samarbete kring vården och en stark sammanhängande 

vårdkedja (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 2013).  
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En god och personcentrerad vård innebär således att bli bemött och sedd som en individ samt att 

personen känner sig respekterad och delaktig i omvårdnaden.  Det är även viktigt att den äldre personen 

känner att vårdpersonalen bryr sig och har en empatisk förmåga (From, Johansson, & Athlin, 2009). 

Som personal är det viktigt att prata med de äldre och involvera dem i beslut kring deras omvårdnad. 

Genom att göra detta bidrar vårdpersonalen till en god livskvalitet hos äldre personer (Ross & Victor, 

2006). För att omvårdnaden ska kunna bedrivas och planeras på ett värdigt och tillfredställande sätt för 

alla inblandade, krävs en god kommunikation mellan den äldre, dess närstående och personalen 

(Statens offentliga utredningar (2008:51)).  För att personalen ska kunna förstå hur den äldre personen 

upplever sin situation, måste en empatisk förmåga finnas samt viljan att stiga ur sin egen livsvärld och 

in i den äldres. Detta kan exempelvis ske genom att en person ger sin berättelse, där fokus ligger på 

personens livssituation och villkor varefter en livsberättelse upprättas. Där ges den äldre möjlighet att 

berätta om sin livssituation vilket kan förbättra personens självkänsla och trots skörhet, skröplighet och 

orkeslöshet kan känslan av att vara värdefull upplevas (Eriksson, 2013). Ofta vill de äldre att anhöriga 

ska föra deras talan, för att de inte själva orkar delge hela sin situation (Ferguson, Ward, Card, Sheppard, 

& McMurtry, 2013). Genom att upprätta en livsberättelse kan en gemensam förståelse för personens 

sjukdomserfarenhet skapas, vilket ger en bra grund för att vidare diskutera och strukturera 

omvårdnaden (I. Ekman, 2014). Enligt patient lagen SFS 2010:659 är personalen skyldig att så långt 

som möjligt planera omvårdnaden i samråd med personen som vårdas. Respekt och omtanke ska visas 

den äldre ("Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659," 2010). Forskning har funnit att personcentrerad vård 

leder till att den som får vård är känner sig nöjdare med vården, respekterad samt i en högre 

utsträckning känner tillit till vårdgivaren. Därmed blir kommunikationen mellan vårdtagaren och 

vårdgivarna mer effektiv (Ferguson et al., 2013). Vidare har det också framkommit att när personen 

själv känner sig delaktig i att välja sin behandling, så väljer de flesta den som är minst invasiv. Detta 

genererar minskade kostnader samt att de som får vara delaktiga i sin egen behandling inte lika ofta 

söker vård på akutmottagningarna, eftersom de är införstådda i hur reaktioner och resultat förväntas 

bli. De tenderar även vara mer följsamma på behandlingar (NHS, 2014). Ett sätt för att öka 

delaktigheten anses vara att arbeta med bedsiderapportering (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). 

 

Bedsiderapportering 

I slutenvården där personen ofta är skör och situationen komplex är det viktigt vid skiftbyte att ha ett 

informationsutbyte som säkerställer information om personen som vårdas, kontinuitet av vården och 

på så vis leder till patientsäkerhet. Bedsiderapportering ger personen möjlighet att bli delaktig i den 

egna vården samt leder till att personen och vårdpersonalen får en ömsesidig chans att rätta till 

missuppfattningar. Rapporten ges vid sängkanten (bedside) av sjuksköterskan som ska gå av sitt skift 

tillsammans med de som ska arbeta skiftet efter. Teamet som ska arbeta kommande pass lyssnar, 

använder sin kliniska blick, ställer frågor vid behov och får på så vis en uppfattning om status på den 

person som vårdas (Maxson, Derby, Wrobleski, & Foss, 2012).  Bost, Fau., Wallis, Patterson, and 

Chaboyer (2012) rekommenderar att SBAR används vid rapportering, vilket även förespråkas inom 

svensk hälso- och sjukvård (SKL, 2017). SBAR står för situation, bakgrund, aktuellt status och 

rekommendationer för fortsatt vård (Bost et al.; SKL, 2017). Genom att använda en strukturerad 
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rapport, likande SBAR minskar risken för att missa att överföra viktig information. Därför bör SBAR 

även användas vid bedsiderapport. När all vårdpersonal vet vilken ordning informationen ska komma 

undviks dessutom onödiga avbrott och det är lättare för både mottagaren och den som rapporterar, att 

förstå varandra (SKL, 2010). 

 

I studie av Sand-Jecklin och Sherman (2014) som studerade införande av bedside på sju 

vårdavdelningar i USA på ett medelstort universitetssjukhus, fann forskarna att personerna som 

vårdades upplevde arbetssättet positivt samt att det ledde till att de kände sig välinformerade. 

Personerna beskrev även att det blev en bättre kommunikation mellan sjuksköterskorna och att de som 

vårdades visste vem som var den ansvariga sjuksköterskan under nästkommande timmar. 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände ett större ansvar, att stressen minskade och att personen blev 

mer delaktig i sin vård. De ansåg dock att det ledde till en ökning i övertidsarbete i samband med 

implementeringen av bedsiderapportering. De objektiva mätningarna som gjordes i studien visade dock 

att övertiden var densamma som tidigare. Detta antogs bero på att orsakerna till övertiden förändrades, 

men att den faktiska tiden var oförändrad.  Under en tremånaders period studerades även 

patientsäkerheten där det visade sig att andelen fall minskade från 20 % till 13 % samt att de medicinska 

misstagen sjönk från 20 % till 10 % (Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Någon motsvarande studie från 

Sverige har inte hittats. 

 

Bedsiderapportering bygger på de fyra nyckelbegreppen partnerskap, strukturerad dokumentation, 

medverkan i sin egen vård samt jämlikhet i personcentrerad vård av den äldre (GPCC, 2017). Personen 

som vårdas är med vid rapportering och får samma information som övrig personal (partnerskap). 

Rapporten bygger på att det finns dokumenterat vad som personen har för hälsohistoria, orsak till 

ankomst till sjukhuset för samt deras personliga berättelse (strukturerad dokumentation). Under 

rapporten har även personen som vårdas möjlighet att rätta till eventuella fel i historien (medverkan i 

sin egen vård). Vid rapporteringen ska sjuksköterskan se personen som en samtalspartner och inte stå 

över (jämlike). På detta sätt medverkar personen efter sin förmåga i rapporten.  

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av bedsiderapportering vid vård av äldre. 

 

 

 

Material och metod 
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 Arbetsmodellen bedsiderapportering 

På den vårdavdelningen där studien utfördes behövdes en förbättring av rapportering mellan dag och 

kvällspass ske då två arbetsgrupper nyligen slagits samman och överrapporteringen hade tidigare sett 

olika ut. Ena arbetsgruppen hade arbetat med ett så kallat rapportblad där det framkom patientens 

namn, årtal den var född, hur den basala omvårdnaden såg ut (elimination, nutrition, aktivitet), ev 

undersökningar, röntgen osv. Vilken planeringen som fanns framåt. Detta rapportblad uppdaterade 

nattpersonalen och såg till att det fanns utskrivet varje morgon. Rapporten skedde sedan muntligt på 

expeditionen utifrån denna lapp. Den andra arbetsgruppen hade haft läsrapport enskilt direkt från 

datorerna.  

Vid det sjukhus som studien har utförts finns ett ledningsbeslut om att personcentrerad vård ska 

bedrivas. För att nå detta mål ska vårdpersonal skapa och utgå från arbetssätt som är i linje med 

personcentrerad vård.  Den aktuella vårdavdelningen införde därför bedsiderapportering, eftersom 

detta förmodades göra de personer som vårdades mer delaktiga i sin omvårdnad. En utvärdering av 

detta förbättringsarbete behövdes då ske och denna studie utfördes.  

En arbetsgrupp ansvarade för implementeringen av bedsiderapportering på avdelningen. 

Arbetsgruppen bestod av två sjuksköterskor samt en undersköterska. De hade regelbundna träffar för 

att diskutera hur rapporteringen skulle ske samt hur eventuella problem skulle hanteras. Arbetsgruppen 

hade även kontakt med en annan vårdavdelning i Sverige som också arbetade med bedsiderapportering 

för att med dem diskutera eventuella svårigheter och oklarheter.  

Bedsiderapporteringen gick till på så vis att personal med samordnande ansvar på avdelningen tog fram 

en beläggningslista utskriven till all personal som skulle arbeta kommande pass. Listan innehöll 

uppgifter om de inneliggande personernas namn, ålder samt salsnummer. De som arbetade kväll fick 

fem minuter på sig att förbereda sig med en beläggningslista och eventuella skrivblock, inför 

bedsiderapporteringen. Efter detta gick överrapporterande sjuksköterska samt personalen som skulle 

börja sitt arbetspass runt till de inneliggande personerna. Vid sängkanten hos varje person presenterade 

sig personalen, och rapporten skedde därefter enligt SBAR. På flerbäddssalar delades hörselkåpor ut till 

de andra patienterna i rummet. Efter att ha träffat alla inneliggande personer samlades personalen på 

expeditionen för att diskutera eventuella oklarheter samt ge information som missats. I de fall den 

inneliggande personen inte var närvarande vid bedsiderapporteringen, utan t.ex. befann sig på 

undersökningar, så överrapporterades hen enbart mellan vårdpersonalen på expeditionen. Vid 

tidpunkten för intervjuerna hade bedsiderapportering pågått under sex veckor. Samma vecka 

intervjuerna startade skedde förändringar på avdelningen som ledde till att bedsiderapporteringen tog 

en paus.  

Design 

Kvalitativ induktiv design valdes för att fånga upplevelser av det studerande fenomenet (Polit & Beck, 

2012). Fokusgruppsintervjuer är ett effektivt sätt att utvärdera ett arbetssätt, där en grupp människor 
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samtalar kring ett gemensamt ämne. I fokusgrupper undersöks enkelt kvalitén på ett arbetssätt (Obert 

& Forsell, 2000). En induktiv ansats ger möjligheten att fånga upplevelser utan att utgå från en 

förutförfattad mening eller antaganden inför intervjuerna. Texterna som skapats utifrån det som 

kommer fram under fokusintervjuerna skapar en bild utifrån deltagarnas synpunkter, tankar och 

upplevelser (Polit & Beck, 2012). 

Urval och datainsamling  

Intervjuerna genomfördes på en medicinavdelning i södra Sverige där bedsiderapportering nyligen 

införts. Inför intervjuerna skickades ett informationsbrev inklusive förfrågan om tillstånd att genomföra 

studien under deltagarnas arbetstid till klinikledningen (Bilaga 1). Efter godkännande från 

verksamhetschefen, delades ett informationsbrev ut till sjuksköterskorna på arbetsplatsen (Bilaga 2) 

och de gavs även möjlighet att ställa frågor vid eventuella oklarheter. 

 

Wibeck (2000) rekommenderar minst tre fokusgrupper och Glaser (1967) anser att intervjuer ska göras 

till dess att en teoretisk mättnad uppnås, det vill säga tills ingen ny information framkommer. Vad som 

anses vara ett lagom antal deltagare i en fokusgruppsintervju skiljer sig mellan olika referenser, vissa 

förespråkar så få som fyra medan andra menar att upp till sexton är ett rimligt antal, (Jovchelovitch, 

1997; Stewart, 2007; Wesslén, 1996). Fokusgrupper bör sammanställas så att alla deltagare har känslan 

av att deras åsikt räknas och att de inte känner sig i underläge. Det vill säga att deltagarna bör ha ungefär 

samma utbildning, ålder samt position (Wibeck, 2012). Detta togs i beaktandet vid planerandet av 

fokusgrupperna, dock var det deltagarnas arbetsschema som avgjorde grupperna i första hand. Vid 

bedsiderapportering medverkar både sjuksköterskor och undersköterskor men för att få en homogen 

grupp inkluderades enbart sjuksköterskor i studien. Det är också sjuksköterskorna som ansvarar för 

överrapporteringen. Tre fokusgrupper ansågs kunna svara på syftet och till vardera av fokusgrupperna 

inbjöds sex till sju sjuksköterskor. Till intervjuerna kom dock tre till fyra deltagare, och totalt ingick tio 

sjuksköterskor; nio kvinnor och en man. Åldern på deltagarna varierade mellan 24 och 44. Två deltagare 

hade jobbat mer än tio år som sjuksköterska på avdelningen och resterande 4 år eller mindre.  

 

I samband med varje intervju gavs muntlig information kring sekretess, möjligheten att avsluta samt 

hur en fokusgruppsintervju går till, d.v.s. samma information som i informationsbrevet. Här gavs även 

sjuksköterskorna möjlighet att ställa eventuella frågor innan intervjun påbörjades. En moderator ledde 

intervjuerna vilken har till uppgift att hålla diskussionerna kring ämnet igång samt att fördela ordet 

mellan deltagarna. Öppna frågor (se Bilaga 3) användes för att inte styra intervjuerna. Frågorna hade 

skapats för att svara på syftet (Wibeck, 2012). Varje intervju startade med frågan ”vad anser ni att 

bedsiderapportering är?” för att få en förståelse för vad de ansåg att bedsiderapportering innebar. 

Därefter fick de berätta om sina erfarenheter av att arbeta med bedsiderapportering och följdfrågor 

ställdes för att förtydliga och fördjupa deltagarnas diskussioner. Vid fokusgrupper förespråkas även att 

en observatör medverkar. Dennes uppgift är att lyssna och dokumentera under intervjun för att sedan 

sammanfatta vad som sagts vid slutet av intervjun (Wibeck, 2000, 2012). I dessa intervjuer fanns ingen 

observatör utan moderatorn sammanfattade intervjuerna i slutet och frågade informanterna om det som 

uppfattats stämde med deras bild och/eller om det var något de ville lägga till.    
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Dataanalys 

Efter att alla tre fokusgruppintervjuer genomförts, gjordes en transkribering. Sådant som tonfall och 

mikropauser skrevs inte ut (Wibeck, 2000). Elo och Kyngäs (2008) analysmodell vid kvalitativ 

innehållsanalys valdes för att analysera datan. Där beskrivs tre huvudfaser; förberedelse, organisering 

samt rapportering. I förberedelsefasen ska texten läsas igenom upprepade gånger för att hitta en helhet 

och få en djupare förståelse för vad som sagts i intervjuerna. Författarna gjorde detta både var för sig 

och tillsammans. En induktiv analys genomfördes vilket ger möjligheten att skapa öppna koder och 

skapa kategorier, så kallat organisering (Elo & Kyngäs, 2008). Genom att analysera intervjutexter 

systematiskt, kan ett fenomen beskrivas. Analysen gör att ord samt fraser skapar en gemensam betydelse 

(Polit & Beck, 2012). Analysen började med att meningsbärande enheter markerades i texten, vilka 

svarade mot studiens syfte, d.v.s. sjuksköterskornas upplevelser av bedsiderapportering vid vård av 

äldre. En meningsbärande enhet kan vara en fras eller flera meningar. Nästa steg bestod av organisering 

där författarna ska skapa koder som bildar subkategorier (Elo & Kyngäs, 2008). Genom att färgmarkera 

i texten delades materialet upp i olika kategorier som svarade på syftet. Efter färgmarkeringen av texten, 

delades de olika färgerna, subkategorierna, upp i var sitt dokument där texten återigen läses igenom för 

att ta bort text som ej uppfyllde syftet eller som upprepades. När detta arbete genomfördes uppkom 

ytterligare kategorier och texten omorganiserades på nytt. Likheter och skillnader markerades på nytt 

och efter detta kunde kategorier formas.  Sista steget utgjordes av rapportering som innebär att texten 

skrivs ihop till en redovisning av vad analysprocessen har gett för resultat (Elo & Kyngäs, 2008). Se 

Tabell 1 för exempel på analysprocessen 

 

Tabell 1: Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

”Det känns ändå som 

vi sjuksköterskor har 

varit positivt inställda 

till det och jag tror att 

när det väl fungerar 

och man väl har 

utarbetat en rutin för 

hur de ska göra och 

vad man ska ta upp så 

kommer det nog 

fungera väldigt 

bra.”(Fokusgrupp 2) 

 

Positiv inställning 

underlättar 

implementeringen, 

men det tar tid att 

utarbeta en rutin. 

Positiv inställning 

Krävs tid 

Med tid kan en 

arbetsrutin skapas 

      

Etiska överväganden 
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Enligt Helsingforsdeklarationen bör oberoende personer granska den etiska planen för studier. Detta 

för att förhindra etiska snedsteg i forskningsstudien. Etiska riktlinjer har framtagits för att skydda 

deltagare i forskningsstudier. För att genomföra en studie bör därför vissa etiska krav alltid uppfyllas 

innan en studie påbörjas (Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet., 2016). Hänsyn har tagits till de fyra etiska 

huvudkraven inom forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet., 1990). Informationskravet uppfylls genom att tillstånd har 

inhämtats av verksamhetschefen samt vårdenhetschefen för avdelningen där intervjuerna har skett. 

Deltagarna har fått informationsbrev samt muntlig inbjudan. Samtyckeskravet uppfylls eftersom 

deltagarna har fått skriftlig och muntlig information om att de när som helst kan avbryta medverkan 

genom att kontakta författarna eller handledaren till studien, till dess att studien är genomförd. 

Konfidentialitetskravet uppfylls då all data förvaras konfidentiellt och enbart författarna har tillgång till 

materialet. All data avidentifieras så ingen kan utpekas. Enligt nyttjandekravet är det enbart denna 

studie som får använda insamlat material. När studien är färdig förstörs alla ljudfiler och material där 

deltagarna kan spåras. (Kjellström, 2012; Vetenskapsrådet., 2016).  

Resultat  

Resultatet visade på att sjuksköterskorna ansåg att det var fel tidpunkt att implementera 

bedsiderapportering som ett förbättringsarbete. Flera andra förändringar pågick redan efter en stor 

omorganisation ansåg de inte heller att ledningen gav det stöd som krävdes. Dock såg de fördelar i att 

den äldre blev mer delaktig och att det var bra att möta de med dåligt allmäntillstånd redan under 

rapporten. Även svårigheter med att kommunicera sågs i samband med att personer med nedsatt 

kognition eller kommunikationsproblem, vilket försvårade bedsiderapporteringen. 

Upplevelsen av att det blev förändringar 

Avdelningen hade nyligen genomgått en stor omorganisation med klinik och ledningsskifte vilket ledde 

till att flera rutiner på avdelningen, som var etablerade hos sjuksköterskorna, ändrades. En av de 

rutinerna handlade om hur överrapportering mellan passen hanterades. Det rapportblad som tidigare 

funnits i form av patientdata, aktivitet, hälsohistoria, elimination och nutrition togs bort och 

bedsiderapporteringen uppkom till följd av omorganisationen. Det upplevdes att det var en stor skillnad 

i att rapportera på det nya sättet i jämförelse med det gamla rapporteringssättet och därför hade ett 

större stöd och förståelse från ledningen varit önskvärd i implementeringen. Detta ledde också till att 

alla inte såg att det nya arbetssättet var en förbättring:  

 

”Vi har ju diskuterat det fram och tillbaka hur det ska vara. Vi saknar ju vårt 

rapportblad och det var ju en bra grund för att gå runt och prata med patienten för då 

har du väsentlig information där som du inte behöver dra där framför patienten. Det 

här som vi sa om blöja hit och inkontinent dit. Det finns ju där, det ser du ju och jag 

behöver inte samlas efteråt heller för att gå igenom just de här basala 

informationsbitarna. Men då får vi inte ha det här rapportbladet och då blir det alldeles 

för omfattande och det är ett oeffektivt sätt att arbeta tycker jag.” (Fokusgrupp 1) 



 
 

9 
 

 

Åsikter uttrycktes om att ett befintligt gemensamt sätt att rapportera, som fungerande, var nödvändigt 

och krävdes innan ett förbättringsarbete kunde införas. Sjuksköterskorna beskrev att de inte orkade 

med fler förändringar i den pressade situation som omorganisationen krävde och någon förståelse för 

hur bedsiderapportering skulle kunna underlätta arbetet för dem fanns inte. Det var svårt att få det att 

fungera eftersom flera andra förändringar gjordes samtidigt.  

 

”För mycket…. Vi tänkte väl lite så här i och med att vi var personal från två olika 

ställen, som var vana vid två olika typer av rapporter och det blev någon konstig 

blandning när vi slogs ihop som aldrig kändes riktigt som att det är bra. Men ahhh ok... 

Vi testar något nytt som ingen har gjort liksom. Det här kan bli bra. Men sen så tror jag 

mycket kan förbättras.”(Fokusgrupp 2)  

 

Bland vårdpersonalen fanns det personer som visade ett starkt motstånd mot bedsiderapportering, 

vilket försvårade både införandet och utvärderingen av det nya arbetssättet.   Bedsiderapporteringen 

utvärderades med en ”great rate” (ett utvärderingsprogram på en Ipad) och på ett och samma pass 

kunde utvärderingen visa både botten och toppen på samma frågor, därför verkar det vara mer ett 

personligt ställningstagande än hur hela arbetsgruppen såg på arbetssättet:  

 

”Vi har gjort en liten utvärdering där man kan klicka på glada och sura gubbar och det 

har varit på samma dag jättenegativa och jättepositiva. Så det känns som det varit 

väldigt blandat om vad man tyckte om det. Man såg ingen trend på om det var negativt 

i början eller om det blev bättre eller tvärsom utan det har varit blandat konstant på 

den. Det lilla som vi har sett på den. ” (Fokusgrupp 2) 

 

Sjuksköterskorna beskrev hur ledningen redan en kort tid efter införandet beslutade att personalen 

skulle upphöra med bedsiderapportering på grund av den höga arbetsbelastningen som fanns på 

avdelningen. Flera av sjuksköterskorna poängterade att detta ledde till att rutinen inte hann sätta sig 

utan var mer tidskrävande än främjande. Känslan var att ledningen inte visade någon förståelse för 

implementeringsarbetet som pågick gällande bedsidearbetet. Uppfattningen var också att patientantalet 

påverkade hur bra bedsiderapporteringen fungerade. Ju fler patienter som vårdades desto svårare var 

det att jobba med det nya sättet att rapportera.   

 

”Det kändes mer görbart när vi hade sju patienter på varje sida och när vi hade en 

sjuksköterska som rapporterade till nästa kvällssköterska, eller kvällspersonal 

överhuvudtaget. Men sen nu då när det har blivit en tredje grupp och man delar 

grupper och får fler patienter på kvällarna då har det inte gått att tajma in känns det 

som.” (Fokusgrupp 1) 
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Förbättringsarbete kräver tid för att åtgärda brister som upplevs 

Överlag var sjuksköterskorna positivt inställda till bedsiderapportering och uttryckte att när rutinen väl 

satt sig skulle det bli bra. Det fanns en tro på att det nya arbetssättet skulle fungera bättre när de använt 

det en längre tid och visste mer hur de skulle göra.  

 

”Det känns ändå som vi sjuksköterskor har varit positivt inställda till det och jag tror 

att när det väl fungerar och man väl har utarbetat en rutin för hur de ska göra och vad 

man ska ta upp så kommer det nog fungera väldigt bra.”(Fokusgrupp 2) 

 

Bedsiderapporteringen kändes inte helt genomtänkt och bland annat efterfrågades fler direktiv över vad 

som behövde tas upp under rapporteringen och vad som kunde utelämnas. Flera upplevde att det var 

svårt att komma in i arbetet med bedsiderapportering och önskemål om en lathund för att underlätta 

arbetet poängterades. 

 

”Det är bra att testa såhär… kanske haft ett uppehåll här och gjort förändringar eller 

förbättringar utifrån vad vi har lagt märke till, vad det är som fungerar och inte 

fungerar, och så köra en ny omgång.” (Fokusgrupp 1) 

 

Några uttryckte även att det var svårt att ge en bedsiderapportering på måndagseftermiddagen om den 

varit ledigt över helgen och endast fått en knapphändig rapport ifrån nattpersonalen på morgonen. Efter 

att bedsiderapportering använts ett tag på avdelningen beskrevs ökad trygghet och bekvämlighet i 

arbetssättet. 

 

”Alltså jag upplevde de sista veckorna när vi körde bedside så kändes det som att det 

hade ändå börjat få ett bättre flyt på det och att man inte, alltså att man hade lite koll. 

Att ja men det är de här patienterna som vi kan gå till redan innan så att man inte går 

runt med vagnen. Nej vi kan inte gå till den eller nej nu är den borta. Så att man ändå 

hade lite mer koll och att det flöt lite bättre när man rapporterade. Det tycker jag ju att 

det blev, det blev ju bättre och sen vissa som hade gjort det lite mer blev lite mer 

bekväma i det. Så det kändes som att alltså till viss del blev det bättre.” (Fokusgrupp 3) 

 

Några upplevde att de fick läsa på mer om personerna som vårdades efter rapporten jämfört med vad 

de gjorde vid föregående rapporteringssätt. Det uttrycktes även att patientsäkerheten kändes hotad till 

följd av att det ibland var oorganiserat, vilket ibland kunde leda till att den basala omvårdnaden 

(information om exempelvis vändningar, förstoppningar, sväljsvårigheter) kunde missas. Det blev 

hattigt att springa mellan expeditionen och patientsalarna. Ibland fick sjuksköterskorna också känslan 

av att undersköterskorna kände sig stressade och inte förstod varför de skulle medverka. Det beskrevs 

också att allt inte verkade vara relevant för undersköterskorna vilket försvårade bedsiderapporteringen. 

Vad som inte var relevant kunde sjuksköterskorna inte sätta fingret på, då de upplevde att det berörde 

undersköterskorna mer än sjuksköterskorna. 
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”Det kändes som att undersköterskorna kanske inte behövde höra allt egentligen och så 

blev de lite otåliga och så.. Ja jag vet inte. Det tyckte jag var svårt. Så det påverkar ju i 

så fall. (Fokusgrupp 1) 

 

Ökad utsatthet 

 

Som nyanställd sjuksköterska fanns ibland upplevelsen av inte räcka till, vilket gjorde att 

bedsiderapporteringen upplevdes som en belastning i det övriga arbetet.  De upplevde även att de inte 

hade tillräckligt med kunskap och tid för att svara på frågor inför den äldre personen som vårdades. Det 

kändes dessutom lättare att ställa frågor och funderingar kring omvårdnaden till en kollega, än att lyfta 

sina funderingar inför personen som vårdades. 

 

”Och sen som ny så blev jag lite extra stressad i början också för att det, man vill ju 

verkligen ha… Man måste ju ha stenkoll när man rapporterar, så innan hade man lite 

mer tid till att sitta och läsa lite innantill och kolla upp saker och så där.  Men står man 

framför patienten då vill man ju ändå framstå som att man har stenkoll på allt” 

(Fokusgrupp 3) 

 

Ökad förståelse och delaktighet hos sjuksköterskorna och patienterna 

Det upplevdes säkrare för sjuksköterskan på kvällspasset, att få se den äldre personen tillsammans med 

kollegan från dagpasset, för att på så vis tillsammans kunna upptäcka eventuella försämringar tidigt. 

Genom att fysiskt möta den äldre blev helhetsbilden och förståelsen för dennes situation större. 

Bedsiderapporteringen bidrog till att sjuksköterskan både kunde använda sin kliniska blick samt erhålla 

information både verbalt och visuellt.  Exempelvis beskrevs det att de kunde se vilket sorts dropp, vilken 

hastighet, om det fanns en pump, hur infarten såg ut, hur mycket av droppet som gått in när de mötte 

den äldre med pågående infusion på rummet. De kunde också lyssna, för att upptäcka om den äldre 

personens andning var ansträngd. På så vis erhölls en större bild av personens omvårdnadsbehov, vilket 

uppfattades spara tid och minska risken för oklarheter. Omvårdnadsåtgärderna kunde lättare planeras 

och prioriteras under resten av arbetspasset. 

 

”Jag tycker det är bra på ett sätt när man kommer in till en dålig patient som är 

medvetandesänkt och båda två, både den som har vart på dagen och den på kvällen får 

se patienten. Detta är så som det har varit idag så att det inte blir att om man ser något 

nytt att då har det kanske varit så men man vet inte.” (Fokusgrupp 3) 

 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade mer nytta av bedsiderapporteringen än undersköterskorna på 

avdelningen. Detta beskrev sjuksköterskorna berodde på att de inte var lika delaktig i den dagliga 

omvårdnaden som undersköterskorna och på så vis inte mötte den äldre lika mycket. Mycket av deras 
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arbete gick istället till att dokumentera i datorn, läkemedelsdelning, ronder och andra arbetsuppgifter 

där de sällan mötte den äldre.  

 

”Jo fast jag tror största klyftan är mellan sjuksköterskan och undersköterskan. 

Sjuksköterskan ser en större vinst i bedside än vad undersköterskan gör. Det har nog 

mycket mer att göra med att undersköterskan de är mer ute i omvårdnaden och träffar 

patienterna mer än vad vi gör, för vi har mycket som vi behöver göra, vi har datorn 

och det ska förberedas läkemedel och så där. Det blir en stor vinst i att man får den 

överblicken men en del undersköterskan tycker att de får det ändå. Så de tycker inte att 

vinsten är lika stor.” (Fokusgrupp 2) 

 

Känslor av att det blev pinsamt eller kunde kännas jobbigt att upprepa samma information två dagar i 

rad inför den äldre framkom. Samtidigt beskrevs detta ibland som en fördel speciellt vid traumatiska 

ankomster till avdelningen (till exempel trombolyslarm) och vid negativa besked, där informationen 

ofta behövdes upprepas när personen befann sig i kris. 

 

Dock påpekades vid ett flertal tillfällen under intervjuerna att när personen var klar och adekvat så 

upplevdes bedsiderapportering väldigt positivt, från både den äldre personen som ur sjuksköterskornas 

perspektiv. Den äldre upplevdes bli mer delaktiga genom att all information som fanns, kunde delges 

under rapporten.  Vidare framhölls att den äldre personen var mer välinformerad om sin egen 

omvårdnad än tidigare. Bedsiderapporteringen ledde dessutom till ett ökat utbyte av information 

mellan de olika parterna, det vill säga. Den äldre fick i större utsträckning göra sin röst hörd.  

 

”Jag tror att den blir förbättrad för de som är klara och som har rätt så bra insikt i hur 

de fungerar och varför de är här liksom. De tycker jag ändå har nytta av det liksom, de 

får mer delaktighet. Sen blir det ju bra för oss att vi slipper springa in där så fort det 

sägs någonting så kan man istället ta allt på en gång..” (Fokusgrupp 1) 

 

De gånger som anhöriga var närvarande, framförallt hos de som hade en kognitiv nedsättning, 

upplevdes detta som positivt och något som underlättade i arbetet, eftersom alla då kunde få 

informationen samtidigt 

 

Överrapporteringen behöver anpassas till person och situation  

Vissa uttryckte att bedsiderapportering var ett bra arbetssätt som skulle kunna bli ännu bättre om det 

anpassades lite mer efter avdelningens patientklientel. Bland annat beskrevs att det var svårt med 

bedsiderapporteringen när personen som vårdades hade en kognitiv nedsättning eller språkproblem i 

form av afasi, annat modersmål eller hörselnedsättning. Problemet löstes genom att överrapportering 

av personer med grav afasi eller kognitiv svikt skedde på expeditionen medan vårdpersonalen bara 

hälsade på den äldre under själva bedsiderapporteringen. En del upplevde att det kändes meningslöst 
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med bedsiderapportering i dessa fall, då personen inte tycktes förstå vad som sades eller inte kunde 

tillgodogöra sig informationen.  

 

Till följd av att vissa personer exkluderades från bedsiderapporteringen genererade det 

dubbelrapportering vilket tog mer tid och ledde till missnöje eftersom arbetssättet i dessa fall inte 

upplevdes vara till nytta. Samtidigt framkom hur sjuksköterskorna försökte hantera exkluderingen 

genom att anpassa arbetssättet och istället lägga fokus på de basala omvårdnadsåtgärderna samt att 

presentera personalgruppen som arbetade nästkommande arbetspass. Ytterligare orsak till att det ofta 

blev dubbelrapportering var att ”känsliga ämnen”, exempelvis elimination, sexuella frågor eller beslut 

om att inte använda hjärt-och lungräddning, inte togs upp inför personen. Flera sjuksköterskor 

uttryckte att de hellre hade velat ha en rutin där det först var en kortare rapport mellan vårdpersonal, 

där det viktigaste togs upp, för att sedan genomföra en bedsiderapportering där personen som vårdades 

medverkade.  

 

Det poängterades att personcentrerad vård skulle kunna användas i större utsträckning, men att rutiner 

för att arbeta personcentrerat saknades. Slutsatsen vissa drog var att bedsiderapportering möjliggjorde 

att personalen kunde arbeta i större utsträckning utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Vissa 

ansåg att begreppet personcentrerad vård kändes för stort att sträva efter, samt att de inte hade 

kunskapen att kunna utföra ett personcentrerat arbete men att bedsiderapporteringen var genomförbar. 

Arbetssättet med bedsiderapportering som ett personcentrerat verktyg ansågs på så vis hanterbart och 

som ett konkret sätt att öka personcentringen på arbetsplatsen.  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av bedsiderapportering vid vård av 

äldre. Fokusgrupper valdes för att fånga mångas upplevelser och rekommenderas när ett arbetssätt ska 

utvärderas (Obert & Forsell, 2000). Fokusgrupper möjliggör även att skapa en diskussion kring det 

studerade fenomenet för att nå en djupare bild kring det som lyfts fram (Polit & Beck, 2012). Överlag 

anser sig författarna fått en djupare bild av vad bedsiderapportering kan betyda för arbetet på en 

vårdavdelning. Dock är det ett område som kräver vidare försök med implementering innan man kan 

kalla det en arbetsrutin. Vid fokusgruppsintervjuer är det brukligt att ha en moderator som håller igång 

diskussionen och en assistent som för anteckningar (Polit & Beck, 2012). Eftersom en av författarna 

hade nära anknytning till deltagarna, deltog enbart en av författarna vid fokusgrupperna och agerade då 

moderator.  Moderatorn kan ha missat att följa upp viktiga aspekter och även saker till 

sammanfattningen, vilket kan påverka vad som framkom i intervjuerna.  En assistent som medverkar i 

diskussionerna kan även uppfatta ämnen som kan behöva fördjupas.  Kanske hade det underlättat om 

en extern assistent funnits med, då det ibland kändes som att det var svårt att både hålla samtalet 
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flytande, anteckna och följa frågeguiden. Vid flera tillfällen satt deltagarna mest och tittade och 

förväntade sig att moderatorn skulle styra samtalet, vilket ibland kom av sig när anteckningar fördes.  

 

Gruppintervjuerna påverkades av att bedsiderapporteringen pågick under en kortare period då ingen av 

deltagarna hann få in en vana av bedsiderapportering. Detta var dock inget författarna kunde påverka 

eftersom ledningen valde att avsluta arbetet med bedsiderapportering. En semi-strukturerad frågeguide 

användes under intervjuerna, vilket är vanligt i samband med kvalitativa intervjuer. Detta för att ge 

deltagarna frihet att med egna ord beskriva sina erfarenheter, vilket ger en ökad kunskap inom det 

studerade området (Polit. & Beck, 2012). För att öka trovärdigheten att rätt frågor ställdes i 

fokusgrupperna samt för att få svar på syftet, borde en provintervju ha utförts (Danielsson, 2012). Detta 

gjordes inte, vilket kan ses som en svaghet i studien. För att höja trovärdigheten diskuterades 

frågeguidens innehåll med handledaren innan fokusgruppsintervjuerna Styrkan i intervjuguiden var att 

frågorna gav en bred möjlighet att för deltagarna att svara. Svaghet var att det var lätt att flyta ut i ämnen 

som inte var relevanta för studien.  utfördes.  

 

Målet var att ha sex deltagare vid varje intervju och rent schematekniskt var detta möjligt. Dock var 

detta inte möjligt i verkligheten, då många hade svårt att komma ifrån arbetet på avdelningen. Således 

deltog tre till fyra deltagare vid varje fokusgrupp. Detta kan ses som en svaghet då fler deltagare skulle 

kunna ha skapat en större diskussion, samtidigt kan det vara en styrka då små grupper i större 

utsträckning ger alla deltagare en möjlighet att fördjupa sina diskussioner (Jovchelovitch, 1997; Stewart, 

2007; Wibeck, 2000). Hur diskussionerna i fokusgruppintervjuerna fungerade varierade. I en av 

grupperna flöt samtalet bra medan en annan innehöll mer tröga diskussioner där moderator behövde 

ställa flera följdfrågor. I den tredje flöt samtalet på bra men alla var inte särskilt aktiva trots att gruppen 

var liten.  Slutsatsen blir därför att det både blev livliga diskussioner, men även att fler deltagare hade 

varit önskvärt i någon av grupperna. I en av grupperna var det specifikt en sjuksköterska som var 

dominant, van att ta för sig och prata, sen fanns det en som knappt sa något alls och inte verkade bekväm 

i att prata inför gruppen. Den dominanta sjuksköterskan hade arbetat i flera år medan den som inte sa 

något var nyanställd, detta kan ha påverkat resultatet. Andra yrkesgrupper som till exempel 

undersköterskor exkluderades, då sjuksköterskorna hade varit ansvariga för implementeringen av 

bedsiderapportering samt för att få en så homogen grupp som möjligt. I sammansättningen av en 

fokusgrupp är det av betydelse att deltagarna inte upplever en hierarkisk skillnad för att alla ska våga 

komma till tals. Homogena grupper, t.ex. gällande profession rekommenderas därför eftersom 

deltagarna har liknande erfarenheter och inte känner sig begränsade i gruppen utan fritt kan utbyta 

tankar och idéer med varandra (Wibeck, 2000). Deltagarna uttryckte sig nöjda med intervjuerna och att 

de fick uttrycka sina åsikter kring ämnet.  

 

Transkriberingen gjordes av författarna. Allt skrevs ordagrant ut, men små pauser samt vissa betoningar 

osv. utelämnades. Genom att författarna själva transkriberar kan mönster och sammanhang redan 

under genomlyssningen träda fram (Wibeck, 2012). Vid analysen lästes materialet igenom flera gånger 

av författarna, de funderingar som uppkom kring texten antecknades i kanten av båda författarna 

enskilt. Efter detta togs meningsbärande enheter ut och tillsammans överflyttades till en tabell för vidare 
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analys. Författarna kondenserande sedan de meningsbärande enheterna och kodade materialet baserat 

på innehållet. Koderna skapade olika teman som resulterade i huvudrubriker till resultattexten (Elo & 

Kyngäs, 2008). Denna metod upprepades vid flertal tillfällen efter både handledning samt vid 

gemensamma funderingar. Genom att diskutera fram analysen tillsammans stärks trovärdigheten av 

analysen. Vid meningsskiljaktigheter diskuterades ämnet ytterligare. Om författarna trots det inte kom 

överens fick ämnet vila tills författarna träffades igen eller så diskuterades det vid handledningen tills 

samsyn erhölls. 

 

Resultatsdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde att införandet av bedsiderapportering kom vid fel 

tillfälle. Detta på grund av utifrån att en stor omorganisation precis genomförts, vilket innebar att flera 

andra förändringar pågick samtidigt och detta ledde till ett motstånd hos personalen. De ansåg att 

ledningen kunde gett bättre stöd i implementeringen. Samtidigt var de positivt inställda till arbetssättet 

och kunde se flera fördelar med det, inte minst att få möta den äldre, tidigt på arbetspasset. Detta möte 

kunde ge dem en bättre överblick av det aktuella läget och en ökad trygghet i att möta personerna 

tillsammans. De såg att de äldre blev delaktiga i sin omvårdnad i större utsträckning, men även att det 

kunde vara svårt när den äldre hade kommunikationssvårigheter.  

 

I ett förbättringsarbete krävs det att det finns gemensamma värderingar, att deltagarna känner 

delaktighet, en långsiktigt plan, att beslut tas på vetenskaplig grund samt att det är snabba reaktioner 

på de utvärderingar som genomförs (SKL, 2005). Socialstyrelsen (2012) betonar vikten av att ha ett 

långsiktigt organisatoriskt stöd, som kan återkoppla hur implementeringen fungerar. Här beskrivs 

också att ledarskapet är avgörande för en lyckad implementering. Den som leder 

implementeringsarbetet måste vara lyhörd för medarbetarnas upplevelser. Det motstånd mot 

bedsiderapporteringen som beskrevs i intervjuerna, kan troligtvis förklaras av att alla inte varit delaktiga 

i valet av bedsiderapportering som metod, därför kanske inte heller till fullo införstådda med hur 

förändringen kan gagna personalen och patienterna långsiktigt. Att genomföra förändringar tar tid, 

Evans, Grunawait, McClish, Wood, och Friese (2012) har i en amerikansk studie där 

bedsiderapportering skulle införas funnit att mindre än 40 procent av personalen var nöjda med 

arbetssättet. Bedsiderapporten vid studiens påbörjan tog då cirka 45 min att utföra.  Ett år efter 

implementationen tog själva bedsiderapporten endast 29min att utföra och nästan 80 procent av 

personalen var nu nöjda med arbetssättet. I jämförelse med denna studie, är några veckor långt ifrån 

tillräcklig tid för att implementera ett nytt sätt att arbeta. Socialstyrelsen (2012) poängterar att 

implementering av ett nytt arbetssätt tar lång tid. Här pekas på att implementering består av fyra faser; 

behovsinventering, installation, implementering och vidmakthållande. Vid dålig implementering kan 

personalen undvika eller låta bli att använda metoden, inte för att den är ineffektiv utan för att 

implementeringsarbetet inte fungerat. I denna studie så valde ledningen en kort tid efter 

implementering av bedsiderapportering alltså att avsluta implementeringen. Detta till följd av att 

patientantalet på avdelningen ökades. Rutinen hann därför aldrig riktigt sätta sig, utan arbetssättet 

upplevdes mer tidskrävande än underlättande i arbetet. I en studie där personcentrerat arbetssätt 
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införts på en svensk vårdavdelning krävdes att ledningen var väl insatt i avdelningskulturen för att 

implementeringen skulle bli bra. Forskarna menade att svensk vårdkultur präglas av att vara 

konservativ och svår att förändra. Är ledningen dock öppen för förändringar och visar förståelse för att 

personalen ser förändringar som ett hot, och då underlättar balansen mellan det konservativa och 

implementeringen är ett förbättringsarbete lättare att genomföra (Alharbi, Ekman, Olsson, Dudas, & 

Carlström, 2012) Lacey (2017) menar att implementera en förändring i arbetsrutiner och underhålla 

den förändringen är svårt och ett av de största hindren till en lyckad implementation. Här beskrivs även 

att personer kan motsätta sig förbättringsarbetet på grund av inre konflikter som skapar ett motstånd 

till den nya förändringen av arbetsmiljön. Socialstyrelsen (2012) menar att för att ett förändringsarbete 

ska kunna bli en tydlig process krävs att det förankras. Här är det viktigt med ett gemensamt och enigt 

mål för de berörda samt att behovet av förändring förankras inom andra delar av organisationen än den 

direkt berörda. Om negativitet kring förändringen finns kan det påverka motivationen, därför är det en 

fördel om alla är insatta i behovet av förändring samt att alla i möjligaste mån varit delaktiga i valet av 

ny metod. Tistad et al. (2016) beskriver att ledarskap har en avgörande roll i implementationsarbetet 

inom hälso- och sjukvård. Det poängteras att stödet behövs både på en individnivå, individernas 

omgivande miljö samt organisationen behöver stödet från ledningen. 

 

Trots problemen som framkom avseende implementeringen beskrev sjuksköterskorna att de kunde se 

fördelar med arbetssättet och ansåg att när det används ett tag så skulle det fungera bättre. Maxson et 

al. (2012) beskriver att fördelarna med bedsiderapportering ur sjuksköterskornas perspektiv, är att den 

som är ansvarig för arbetspasset tydliggörs, att en mer adekvat kommunikation uppstår och att 

prioritering av arbetsbördan underlättas. Dessa fördelar leder till en snabbare kommunikation med 

ansvarig läkare inför eftermiddagen. En positiv aspekt som framkom var att genom att sjuksköterskan 

fick se den äldre personen tillsammans med kollegan från dagen skapades en trygghet. Genom detta 

erhölls också en djupare förståelse för vem personen var och vilka problem som fanns.  Redan i mitten 

av 1850-talet menade Florence Nightingale (Jahren Kristoffersen, Nortvedt, & Skaug, 2006) att genom 

att observera patienten med alla sina olika sinnen kan sjuksköterskan få en bra uppfattning över 

patientens tillstånd. Idag finns mer medicinteknisk apparatur vilket gör att vissa försämringar kan 

övervakas redan innan det visar sig symtomatiskt hos patienten (ex syresättning i blodet) (Jahren 

Kristoffersen et al., 2006). Samtidigt är direkt observation av den äldre personen en viktig del av 

helhetsbedömningen som journalförs, för att tillsammans med annan information utgöra grunden för 

fortsatt omvårdnad (Dunn, 2006). Direkt observation ger vägledning om personen är exempelvis 

påverkad av sitt låga blodtryck eller om det är normalt värde hos denna individ.  

 

Den äldre personen fick chans att göra sin röst hörd under bedsiderapporten och sjuksköterskorna 

upplevde att den äldre personen var mer delaktig i sin egen vård. I flera studier har det framkommit 

att personer som vårdas, upplevde att de blev mer delaktiga vid bedsiderapportering (Dunn, 2006; 

Kerr, McKay, Klim, Kelly, & McCann, 2014; Lu, Kerr, & McKinlay, 2014). Personer som vårdas på en 

avdelning där bedsiderapportering använts har uttryckt att de känt sig sedda och delaktiga i sin vård 

samt att de upplevde att vården blev mer effektiv. Vissa personer har till och med förklarat att de 

längtade efter rapporten så de fick reda på vad som är planerna för deras fortsatta vård (Lu et al., 
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2014). Det är av vikt att behandla personer som vårdas med respekt och involvera dem i 

beslutsprocessen kring deras omvårdnad. Här påpekas också att äldre ibland föredrar att vara passiva 

under beslutsfattande kring vården, men gärna deltar i diskussioner (Dunn 2006). Genom att 

patienterna är med och hör rapporten ges de dessutom tillfälle att rätta till det som blir fel. Samtidigt 

är det viktigt att rapporten då innehåller ett språk som de förstår, men har också påpekat att det 

viktigaste är att den sjuksköterska som tog emot rapporten förstår (Kerr et al., 2014).   

 I forskning om vård bland äldre har det kommit fram att personcentrerad vård har förbättrat den 

äldre personens välbefinnande och livskvalité. Personalgrupper har fått bättre samarbete och 

kommunikationen förbättras (Brooker, Woolley, & Lee, 2007). Sjuksköterskorna som deltog i 

fokusgruppsintervjuerna kopplade bedsiderapportering till PCV. Då sjuksköterskan involverar 

patienten i vården och ser den som en jämlike (partnerskapet), ser personen bakom sjukdomen, ger 

detta även en större tillfredställelse och arbetet känns mer meningsfullt för sjuksköterskan (Eldh et 

al.). Genom bedsiderapportering kan sjuksköterskan låta den äldre vara med i sin planering 

(personliga hälsoplan; strukturerad dokumentation), och genom att låta patienten delta efter sin egen 

förmåga (medverkan) positiva resultat har setts på patienter med demens. Genom att arbeta 

personcentrerat på demensenheter har användandet av psykofarmaka och tvångsåtgärder minskat 

(Brooker et al., 2007) Detta tyder på att det är lika viktigt med personcentrering och 

bedsiderapporteringen bland personer med kognitiva nedsättningar men behöver kanske anpassas 

ytterligare. Sjuksköterskorna upplevde att när den äldre hade problem med kommunikation 

exempelvis vid grav afasi, annat modersmål, eller när känsliga ämnen behöver rapporteras. Detta 

resulterade i att rapporten blev antingen uppdelad eller fick upprepas på expeditionen. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte att det blev en dubbelrapportering (bedsiderapport och sedan på 

sjuksköterskeexpeditionen) när patienter exkluderades på grund av bland annat känsliga ämnen som 

inte ville lyftas framför patienten. Studier har dock visat att när personer som vårdats med 

bedsiderapportering tillfrågas angående ämnen som ska tas upp svarar de att ”doktorerna” gör det 

redan, det är alltså inga problem att ta upp samma ämnen under bedsiderapporteringen. Dock bör 

ämnen som innehåller psykiska besvär, sexuella besvär och i vissa fall religiösa frågor undvikas under 

bedsiderapporten (Lu et al., 2014). När rapporteringen sker innanför stängda dörrar på expeditionen 

har detta visats sig leda till sämre kommunikation mellan sjuksköterskorna när det blir en 

envägskommunikation under rapporten (Anderson, Malone, Shanahan, & Manning, 2015). 

 

Slutsatser 

Bedsiderapportering visade sig vara till nytta för sjuksköterskorna, då de fick möjlighet att under 

rapporten använda sin kliniska blick för att bedöma det aktuella läget inne hos personen. Tid kunde 

sparas då sjuksköterskan direkt fick en aktuell status, kunde besvara frågor och bemöta anhöriga i 

samband med bedsiderapporten. Att operationalisera personcentrerad vård är svårt men 

bedsiderapportering tycks kunna vara ett sätt att försöka arbeta mer personcentrerat och göra de äldre 

mer delaktiga i sin vård.  
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Då klinikledningen ändrade förhållandena på avdelningen som var avgörande för att kunna fortsätta 

med bedsiderapportering med väldigt kort varsel, ansågs stödet från arbetsledningen vara bristande. 

Vidare saknades tillräckliga kunskaper och tydliga riktlinjer för hur bedsiderapporteringen skulle gå till. 

Det resulterade i att bedsiderapporteringen mer sågs som en belastning än något som gagnade 

sjuksköterskorna i arbetet. Implementeringen är av stor betydelse vid nya arbetssätt och rutiner det 

kräver såväl tid som satsningar av olika slag samt en stödjande organisation. Ytterligare studie där 

vårdpersonalen tillsammans med en stödjande ledning genomför implementering av 

bedsiderapportering på avdelningen hade varit intressant, för att se om utfallet hade blivit annorlunda.  
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Bilaga 1  

Informationsbrev till Verksamhetschef 
 

Förfrågan till Verksamhetschef Medicinkliniken aktuellt sjukhus, angående tillstånd att genomföra en 

intervjustudie bland Sjuksköterskor på Medicin vårdavdelning *. 

 

I dag klarar vården av att behandla kroniska sjukdomar under en längre tid, vilket gör att våra äldre i 

dag oftast har flera sjukdomar som kräver behandling, samt att överlevnaden ökar. Detta är en komplex 

situation där kraven på omvårdnad blir högre. Därför finns det ett stort behov av att arbeta förebyggande 

med dessa frågor.  

 

I utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, Högskolan Jönköping, ingår ett 

examensarbete där möjligheten ges att utforska vården kring den äldre. Syftet med denna undersökning 

är att genom Fokusgruppsintervjuer med vårdpersonal, undersöka upplevelserna av införandet av ett 

personcentrerat rapportsätt genom bedsiderapport . 

För att kunna nå vårdpersonalen önskas tillstånd att vårdenhetschefen utser 3 grupper med 

undersköterskor och sjuksköterskor som kan tillfrågas om att delta i en fokusgruppintervju. 3-4 

personer per intervju. 

Intervjun kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt, transkriberas, avidentifieras för att sedan 

kodas. När transkribering samt avidentifiering är klar kommer ljudfilen att förstöras. 

Allt deltagande är frivilligt och alla deltagare kan avsluta sitt deltagande när som under studiens gång 

utan vidare frågor genom att meddela någon av nedanstående.   

 
Vid frågor är du välkommen att kontakta: 
Studenter:    
Camilla Rosenblom 
Leg. Sjuksköterska   
0760236937  
rosenblom.camilla@gmail.com  
Susanne Grundh  
Leg. Sjuksköterska 

076345452 
 
Handledare  
Linda Johansson 
Leg.sjuksköterska, PhD Gerontologi 
Hälsohögskolan Jönköping  
036-10 1253 
 linda.johansson@ju.se  

susanne.grundh@live.se      
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Bilaga 2 

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie 
 

Förfrågan till Sjuksköterska, Medicinkliniken aktuellt sjukhus, angående deltagande i en 

intervjustudie bland Sjuksköterskor på Medicin vårdavdelning *. 

 

I dag klarar vården av att behandla kroniska sjukdomar under en längre tid, vilket gör att våra äldre i 

dag oftast har flera sjukdomar som kräver behandling, samt att överlevnaden ökar. Detta är en komplex 

situation där kraven på omvårdnad blir högre. Därför finns det ett stort behov av att arbeta förebyggande 

med dessa frågor.  

 

I utbildningen till specialistsjuksköterska med inriktning vård av äldre, Högskolan Jönköping, ingår ett 

examensarbete där möjligheten ges att utforska vården kring den äldre. Syftet med denna undersökning 

är att genom intervjustudier med vårdpersonal, undersöka upplevelserna av införandet av ett 

personcentrerat rapportsätt med bedsiderapport.  

 

Intervjun kommer att genomföras på arbetsplatsen under arbetstid av Susanne Grundh, och kommer ta 

cirka 60 minuter. Ingen extra ersättning utgår. 

Intervjun kommer att spelas in, behandlas konfidentiellt, ordagrannt skrivas ut, avidentifieras för att 

sedan kodas. När transkribering samt avidentifiering är klar kommer ljudfilen att förstöras. 

Allt deltagande är frivilligt och alla deltagare kan avsluta sitt deltagande när som under studiens gång 

utan vidare frågor genom att meddela någon av nedanstående.  Resultatet kommer endast användas i 

studiesyfte och ej i kommersiellt syfte. 

 
Vid frågor är du välkommen att kontakta: 
Studenter:    
Camilla Rosenblom 
Leg. Sjuksköterska   
0760236937  
rosenblom.camilla@gmail.com 
  
Susanne Grundh  
Leg. Sjuksköterska 
076345452 
susanne.grundh@live.se   
 
 
 
 
 
Handledare  

Linda Johansson 
Leg.sjuksköterska, PhD Gerontologi 
Hälsohögskolan Jönköping  
036-10 1253 
 linda.johansson@ju.se  
 
 

mailto:rosenblom.camilla@gmail.com
mailto:susanne.grundh@live.se
mailto:linda.johansson@ju.se


 
 

 
 

1 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 
Kan ni berätta om vad en bedsiderapport är för er??? 
 
Vilka är era upplevelser av en bedsiderapport??? 
Har ni upplevt fördelar/svårigheter? 
Hur hanterar ni det?  
Delaktighet?  
 
Hur tycker ni att vårdkvaliten påverkats? 
Exempel? 
 
Vad för skillnader gentemot tidigare arbetsrutiner har ni upplevt? 
För Personal? För Den äldre patienten? 
bra dåligt? 
 
Är det något ni vill tillägga?? 
 
Sammanfattning: 
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