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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Rapportering mellan sjuksköterskor kan medföra säkerhetsrisker om 
information inte förs vidare på rätt sätt samt att brist i kommunikationen mellan 
sjuksköterskor och patienter är en återkommande orsak till uppkomst av vårdskador. 
Rapportering behöver därför hålla hög kvalitet för att sjuksköterskan ska kunna 
leverera patientsäker- och personcentrerad omvårdnad. 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering inom 
slutenvården. 
Metod: Litteraturöversikt med induktiv ansats. Tio kvalitativa artiklar 
kvalitetsgranskades och analyserades med Fribergs femstegsmodell. 
Resultat: Tre teman framkom: Främjar personcentrerad omvårdnad som beskriver 
hur patienter och anhöriga blir delaktiga och hur bedsiderapportering stärker 
relationen mellan sjuksköterska och patient, Förändrar professionellt 
förhållningssätt som handlar om hur sjuksköterskor upplever att de i sin profession 
påverkas av bedsiderapportering och slutligen Komplicerar rapporteringen som 
beskriver problematik kring sekretess och hur omgivningen försvårar rapporteringen. 
Slutsats: Bedsiderapportering medför förbättringar gällande patientsäkerhet och 
personcentrerad omvårdnad, men det krävs strategier för att överkomma de upplevda 
hindren. 
 
Nyckelord: kvalitativ metod, patientsäkerhet, personcentrerad omvårdnad, 
professionell omvårdnad, rapportering. 
  



 
 

Summary 
 
Background: Shift reporting between nurses can entail security risks if information 
is not passed on correctly, and lack of communication between nurses and patients is 
a recurrent cause of the occurrence of healthcare errors. Therefore, shift reporting 
needs to maintain of high quality so that the nurse can deliver patient-safe and person-
centered care. 
Aim: To describe nurses' experience of bedside reporting within inpatient care. 
Method: Literature review with inductive approach. Ten qualitative articles were 
quality-reviewed and analyzed with Friberg's five-step model. 
Result: Three themes emerged: Promoting person-centered care which describes 
how patients and relatives becomes involved and how bedside reporting strengthens 
the relationship between nurse and patient, Changes professional approach which is 
about how nurses perceives that their profession is affected with bedside reporting and 
finally Complicates the report which describes problems regarding confidentiality and 
how the environment obstructs the report. 
Conclusion: Bedside reporting improves patient safety and person-centered care, 
however, strategies are required to overcome the perceived barriers. 
 
Keywords: Patient safety, person-centered care, professional nursing, qualitative 
method, shift report. 
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Inledning 
 
I sjuksköterskors arbete ingår det att utföra och ta emot rapport om patienter, för att 
försäkra vårdkontinuitet och patientsäkerhet (Ferrara, Terzoni, Davì, Bisesti & 
Destrebecq, 2017; World Health Organization [WHO], 2007). Bristande 
kommunikation inom vården, mellan sjuksköterskor eller med patienten, är en 
återkommande orsak till att vårdskador uppstår (Socialstyrelsen, 2018). I den 
traditionella rapporteringen saknas kommunikation mellan sjuksköterskor och patient 
då den sker endast mellan sjuksköterskor, där patienten exkluderas från samtalet 
(Reinbeck & Fitzsimons, 2o13). Traditionell rapportering har skapat oro för både 
sjuksköterskor och patienter då exkluderandet har kunnat leda till försummelse av 
patienten samt felbehandlingar (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Bedsiderapportering 
är en modell som tagits fram för att engagera patienters medverkan, förbättra 
kommunikationen mellan patient och sjuksköterskor samt för att stärka den 
personcentrerade omvårdnaden (Trossman, 2009). 
 

Bakgrund 
 

Rapportering 
 
Rapportering inom sjukvården innebär att föra vidare patientspecifik information, 
mellan två eller flera sjuksköterskor samt från sjuksköterska till patient och eventuellt 
anhöriga, för att försäkra vårdkontinuitet och patientsäkerhet (Ferrara et. al., 2017; 
WHO, 2007). Sjuksköterskor får vid rapportering möjlighet till att dela med sig av 
händelser och känslor till andra kollegor, då det kan vara det enda tillfället att samlas 
som kollegor och därmed kunna ge varandra ett emotionellt stöd (Kerr, 2002). 
Information som rapporteras innehåller oftast patientens nuvarande tillstånd och 
eventuella förändringar i tillståndet, pågående behandlingar, kommande 
undersökningar samt möjliga komplikationer som dykt upp (WHO, 2007). 
Rapportering kan medföra säkerhetsrisker om information inte förs vidare på rätt sätt 
(WHO, 2007) och brist i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter är en 
återkommande orsak till uppkomst av vårdskador (Socialstyrelsen, 2018). Bristande 
eller utelämnad rapportering kan leda till diskontinuitet av vården (WHO, 2007), samt 
försenad diagnostisering eller missade testresultat, vilket kan resultera i fel behandling 
eller fel medicinering (Australian Commission on Safety and Quality in Health Care 
[ACSQHC], 2010; Socialstyrelsen, 2019). 
 

Traditionell rapportering 

 
Traditionell rapportering sker inne på sjuksköterskornas expedition mellan den 
sjuksköterskan som avslutar sitt skift och sjuksköterskan som påbörjar sitt skift 
(Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Detta innebär att det blir en envägskommunikation 
mellan sjuksköterskorna där patienten exkluderas från samtalet. Rapportering bakom 
stängda dörrar kan medföra missförstånd kring diagnoser och behandlingar samt leda 
till ett allmänt missnöje från patientens håll vad det gäller information och 
kommunikation med sjuksköterskan (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Sjuksköterskor 
upplevde att rapportering inne på expeditionen gav tillfälle att skapa gemenskap samt 
reflektera med andra sjuksköterskor (Kerr, 2002). Dock uttryckte sjuksköterskor att 
det fanns risk för att rapportering om fel patient kunde ske eftersom den traditionella 
rapporteringen innebar att de inte såg patienterna samtidigt som rapporten gavs 
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(Radtke, 2013). Sjuksköterskor uttryckte även att onödig information och egna åsikter 
kunde rapporteras när denna form av rapportering användes. Ledningar inom 
slutenvården kunde vara omedvetna om patienters oro kring traditionell rapportering. 
Patienters oro grundade sig i att de upplevde att sjuksköterskorna under rapportering 
inte märkte om de behövde hjälp och kunde behöva vänta upp emot en halvtimme på 
att få hjälp och bli sedda (Radtke, 2013). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) är det 
vårdpersonals skyldighet att informera patienten samt att vård ska planeras och 
utföras med medverkan av patienten. Lagen ska stärka patientens ställning genom att 
främja möjlighet till inflytande, självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). 
 

Bedsiderapportering 
 
Bedsiderapportering innebär att sjuksköterskors rapportering vid skiftbyte sker på 
patientsalen tillsammans med patienten, där syftet är att främja en personcentrerad, 
förbättrad och säkrare vård (Trossman, 2009). Bedsiderapportering har påvisats 
kunna minimera fel och förbättra kommunikationen mellan sjuksköterskor (Gregory, 
Tan, Tilrico, Edwardson & Gamm, 2014; Rush, 2012). Bedsiderapportering baseras på 
personcentrerad omvårdnad där patienten deltar aktivt i kommunikationen under 
rapporteringen och är central i vårdplaneringen (McMurray, Chaboyer, Wallis & 
Fetherston, 2010; Rush, 2012).  Patienten involveras och därigenom främjas 
patientens engagemang och samverkan i vården (Gregory et. al., 2014; McMurray et. 
al., 2010). 
 

Patienters upplevelse av bedsiderapportering 
 
Patienter hade en positiv inställning till bedsiderapportering (Bradley & Mott, 2014; 
Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Patienter upplevde att 
bedsiderapportering involverade dem i vårdandet och gav en förbättrad kontakt med 
sjuksköterskan, vilket gjorde att omvårdnaden kändes mer personcentrerad och säker 
(Lu et. al., 2014). Patienter tyckte det var positivt att bedsiderapportering gav tillfälle 
att träffa sjuksköterskan som tog över nästa skift tillsammans med den som avslutade 
nuvarande skift (Bradley & Mott, 2014; Sand-Jecklin & Sherman, 2014). Patienterna 
blev medvetna om när nästa sjuksköterska tog vid samt vem som var den ansvariga 
sjuksköterskan att vända sig till vid behov av hjälp under nästkommande skift (Jeffs 
et. al., 2014). Patienter upplevde att sjuksköterskan fick en bättre förståelse för vem de 
var då sjuksköterskan behövde vara mer personlig vid bedsiderapportering än vid 
rapportering bakom stängda dörrar (Jeffs et. al., 2014) samt att det gav patienten en 
bra uppfattning om vad som skulle göras under skiftet (Lu et. al., 2014). Patienter 
upplevde att de under bedsiderapportering kunde bidra med väsentlig information till 
sjuksköterskan som kanske annars aldrig hade framkommit (Lu et. al., 2014). Trots att 
patienter hade en positiv inställning till bedsiderapportering fanns det patienter som 
upplevde att bedsiderapporteringen kunde vara överflödig och att den inte behövde 
äga rum varje dag (Jeffs et. al., 2014). Framförallt patienter som vårdades en längre tid 
menade på att deras status hann vanligtvis inte förändras på kort tid, att information 
bara upprepades och hade då istället föredragit att rapporteringen skedde utanför 
rummet. Patienter kunde uppleva en förhöjd ångest vid bedsiderapportering då de inte 
ville vara aktiva eller inte visste hur de skulle vara aktiva i samtalet med 
sjuksköterskorna. Upplevelsen av integritetskränkning under bedsiderapportering 
nämndes av patienter då sjuksköterskan presenterade exempelvis patientens för- och 
efternamn, diagnos och planerad vård högt i rummet där andra patienter och 
obehöriga kunde höra dem (Jeffs et. al., 2014). 
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Personcentrerad omvårdnad 
 
Omvårdnad är en central del i sjuksköterskans arbete där hälsa, miljö och människan 
sätts i fokus (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). Personcentrerad omvårdnad är en 
av de sex kärnkompetenser som tagits fram för att omvårdnadens kvalitet och säkerhet 
ska bli optimal (Quality and Safety Education for Nurses [QSEN], 2018). Förutom 
personcentrerad omvårdnad ingår informatik, säker vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård samt förbättringskunskap, i de sex kärnkompetenserna (QSEN, 
2018). Personcentrerad omvårdnad är en grundläggande del av vården (Ekman et. al., 
2011). Personcentrering innebär att se personen istället för patienten och att personens 
livssituation är mer centrerad än själva sjukdomen (WHO, 2019). Den bygger på ett 
humanistiskt och holistiskt förhållningssätt med förutsättningen att personer har 
unika resurser och behov samt att de ska bemötas därefter (WHO, 2019). 
Utgångspunkten är ifrån personens individuella upplevelse av situationen med sin 
hälsa och ohälsa utifrån ett vardagligt perspektiv (Ekman et. al., 2011; Ekman et. al., 
2014). 

Personcentrerad omvårdnad är en process som innebär att personen får ta del av 
information, ha en gemensam förståelse samt skapa ett partnerskap med 
sjuksköterskan (Ekman et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). Partnerskapet är 
grundläggande för att förbättra kvaliteten på omvårdnaden samt främja positiva 
hälsoresultat (Malfait, Eeckloo & Van Hecke, 2017). Personen deltar genom att dela 
information, samt vara delaktig i diskussionen och beslutsfattandet kring vården 
(Ekman et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). För att skapa ett partnerskap behöver 
sjuksköterskan lyssna på personens berättelse, få en förståelse för upplevelsen och 
identifiera resurser för att sedan uppmuntra och stärka personen att aktivt deltaga och 
ta beslut angående sin vård (Ekman et. al., 2014). Partnerskapet leder till samverkan 
mellan personens subjektiva kunskap och sjuksköterskans professionella kunskap 
(Kitson, Marshall, Bassett & Zeitz, 2013). Personen är expert på sina egna upplevelser 
av hälsa och vård och de har lika stor betydelse som sjuksköterskans kompetens 
(Ekman et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). Det är därför av betydelse att personen ses 
som en del av vårdteamet och skapar en relation tillsammans med anhöriga och 
professionell personal för att tillsammans komma fram till gemensamma mål (Ekman 
et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). Personcentrering kräver en ömsesidig respekt för 
varandras kunskaper och att personen ska deltaga i vården som en respekterad och 
autonom individ i utförandet av vårdplanen (Kitson et. al., 2013). Personcentrerad 
omvårdnad handlar således inte endast om att sjuksköterskan ger information utan 
också om att uppmuntra personen att delta i sin vård och ge information tillbaka till 
sjuksköterskan (WHO, 2019). Personens deltagande initieras främst av 
sjuksköterskans vilja att dela information och involvera personen (Malfait et. al., 2017). 

Genom att tillämpa personcentrerad omvårdnad skapas en positiv relation mellan 
personen och sjuksköterskan, vilket resulterar i förbättrad vårdkvalitet (Kitson et. al., 
2013). Personcentrerad omvårdnad skapar en bättre kontinuitet mellan personen och 
sjuksköterskan, därigenom ger det en bättre tillfredsställelse för personen (Ekman et. 
al., 2011). Om personen inte blir inbjuden att vara delaktig känner de sig ofta osäkra 
inför att ställa frågor och ifrågasätta sjuksköterskans beslutsfattande (Eldh, Ekman & 
Ehnfors, 2008). Personen känner sig osäker i interaktionen med sjuksköterskan och 
bidrar inte med information som varit till nytta för sjuksköterskan (Eldh et. al., 2008). 
Genom att sjuksköterskan vid tillämpning av personcentrerad omvårdnad får en 
förståelse för personen underlättas och förbättras sjuksköterskans arbete (Oxelmark, 
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Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). Om personcentrerad omvårdnad inte 
tillämpas av sjuksköterskan uppmärksammas inte personens egna resurser som kunde 
använts till att förbättra omvårdnaden (Ekman et. al., 2011).  

Rapportering där personen är delaktig ingår i tillämpning av personcentrerad vård 
(McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2011). Vid traditionell rapportering 
som sker bakom stängda dörrar exkluderas personen från att vara inkluderad och 
deltaga i omvårdnaden (Reinbeck & Fitzsimons, 2013). Personen blir mindre 
engagerad i omvårdnaden och har inte samma möjlighet till interaktion med 
sjuksköterskan (McMurray et. al., 2011). Sjuksköterskan får inte samma möjlighet att 
ge personen information och inte heller ta del av personens information. Vid 
traditionell rapportering vet inte sjuksköterskan vem personen de pratar om verkligen 
är, personen blir endast en patient i en säng, vilket inte går i linje med personcentrerad 
omvårdnad (McMurray et. al., 2011). 
 

Syfte 

 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering inom 
slutenvården. 
 

Metod 
 

Design 
 
En litteraturöversikt med induktiv ansats har utförts med analys av kvalitativa artiklar. 
Litteraturöversikt innebär att skapa en kartläggning och en översikt av det 
forskningsläge, kring ett avgränsat ämne, som ska studeras (Friberg, 2017a). 
Litteraturöversikt görs för att upprätthålla en evidensbaserad vård (Rosén, 2017). Att 
använda en induktiv ansats innebär att studera området förutsättningslöst där 
resultatet ställs mot en teori i diskussionen (Henricson & Billhult, 2017). Kvalitativa 
artiklar innebär att fånga upp och skapa förståelse för personers erfarenheter och 
upplevelser av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2015; Henricson & Billhult, 2017). 
 

Urval och datainsamling 
 
Databaserna CINAHL, MEDLINE, PsycINFO och Google Scholar användes vid 
sökandet efter artiklar. Vid sökning i databaserna CINAHL, MEDLINE och PsycINFO 
valdes följande sökord utifrån syftet om sjuksköterskors upplevelse av 
bedsiderapportering i slutenvården: nurs*, bedside report, bedside shift report, 
bedside handover, bedside handoff, experienc*, perception*, perspective*. De 
booleska operatorerna AND och OR användes i sökningarna. Inklusionskriterier var 
sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering inom slutenvården samt kvalitativ 
ansats. Begränsningar som användes var artiklar på engelska, peer-reviewed samt en 
tidsbegränsning på nio år. Exklusionskriterier var kvantitativa artiklar, artiklar utan 
abstract samt reviewartiklar. Kombination av sökord samt antal träffar i de tre valda 
databaserna redovisas i Bilaga 1. 
 
Sökningen i CINAHL gav ett resultat på 104 artiklar. Efter genomläsning av artiklarnas 
titlar återstod det 23 artiklar och efter genomläsning av artiklarnas abstract samt 
fulltext återstod nio artiklar. Dessa artiklar kvalitetsgranskades med 



5 
 

kvalitetsprotokollet för kvalitativa artiklar, framtaget vid Avdelning för Omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping, se Bilaga 2. För en godkänd kvalitetsgranskning med hög 
kvalitet skulle artiklarna svara ja på fyra av fyra frågor i del 1, svara ja på minst sju av 
åtta frågor i del 2 samt ha ett etiskt godkännande alternativt ett etiskt resonemang. 
Efter kvalitetsgranskningen blev åtta artiklar godkända med hög kvalitet och 
inkluderades till resultatet. En artikel klarade endast sex av åtta frågor i del 2 och 
exkluderades då den inte uttryckte ett etiskt godkännande samt att den inte 
diskuterade metod mot kvalitetssäkringsbegrepp. 
 
Sökningen i MEDLINE gav ett resultat på 106 artiklar. Efter genomläsning av 
artiklarnas titlar återstod 16 artiklar efter att åtta dubbletter från sökningen i CINAHL 
exkluderats. Efter genomläsning av de resterande 16 artiklarnas abstract samt fulltext 
återstod en artikel. Efter kvalitetsgranskningen godkändes artikeln från MEDLINE 
med hög kvalitet och inkluderades till resultatet. 
 
Sökningen i PsycINFO gav ett resultat på 39 artiklar. Efter genomläsning av artiklarnas 
titlar återstod sju artiklar efter att tre dubbletter från sökningen i CINAHL exkluderats. 
Efter genomläsning av de resterande sju artiklarnas abstract samt fulltext återstod inga 
artiklar och tillförde därmed ingen ny artikel till resultatet. 
 
En fritextsökning gjordes i Google Scholar med sökorden nurses experience of bedside 
handover samt samma tidsbegränsning, inklusions- och exklusionskriterier som i 
tidigare sökningar. Sökningen i Google Scholar gav ett resultat på 4550 artiklar. 
Genomläsning av titel och abstract genomfördes tills att en artikel svarade på syftet 
och var kvalitativ. Sökningen i Google Scholar tillförde därmed en ny artikel. Efter 
kvalitetsgranskningen godkändes artikeln med hög kvalitet och inkluderades i 
resultatet. Totalt inkluderades tio kvalitativa artiklar, från länderna Australien, 
Kanada, Singapore, Storbritannien, Sverige och USA, till resultatet efter godkänd 
kvalitetsgranskning och sammanställdes i en artikelmatris, se Bilaga 3. 
 

Dataanalys 
 
Enligt Fribergs (2017a) analysmetod för kvalitativa artiklar analyserades artiklarna i 
fem steg. Första steget innebar att skapa en överblick genom att artiklarna enskilt 
lästes igenom flera gånger med fokus på resultatet. I steg två identifierades nyckelfynd 
ur varje enskild artikels resultat. Detta resulterade i totalt 50 nyckelfynd. I steg tre 
genomfördes en sammanställning av artiklarnas nyckelfynd för att skapa en översikt 
av samtliga artiklars resultat, detta gjorde att innehållet reducerades till väsentliga data 
och endast 26 nyckelfynd återstod. Artiklarna jämfördes i steg fyra för att urskilja 
likheter och skillnader i resultaten som behandlade samma område och 
sammanställdes därefter i sju nya subteman, dessa var: Ökar delaktighet för patient 
och anhörig, Stärker vårdrelationen, Förenklar upprätthållandet av patientsäker 
vård, Förenklar sjuksköterskans ansvarsområden, Utmanar sjuksköterskans 
professionella roll, Försvårar upprätthållandet av sekretess samt Omgivningen 
försvårar rapporteringen. Genom analys skapade dessa subteman tre teman. Dessa 
teman var: Främjar personcentrerad omvårdnad, Förändrar professionellt 
förhållningssätt samt Komplicerar rapporteringen, se Bilaga 4. I steg fem redovisades 
en ny beskrivning av resultatet utifrån de nya framtagna subteman och teman (Friberg, 
2017a). 
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Etiska överväganden 
 
I ett vetenskapligt arbete genomförs etiska överväganden innan och under utförandet 
för att skydda människor från att utnyttjas eller skadas, detta kräver respekt samt 
insikt i normer och värderingar (Kjellström, 2017). Vid litteraturöversikter finns det 
etiska frågor vad det gäller studenters förmåga till bedömning av artiklar relaterat till 
översättning av engelska och en risk för feltolkning finns. Det är därför betydelsefullt 
att göra lämpliga bedömningar av artiklarna som ingår (Kjellström, 2017). Vid 
litteraturöversikt är det viktigt att det framgår i de artiklar som valts till studien att de 
fått ett etiskt godkännande alternativt haft ett etiskt resonemang (Forsberg & 
Wengström, 2015). 
 
De tio artiklar som användes till resultatet kvalitetsgranskades med 
kvalitetsprotokollet för kvalitativa artiklar, framtaget vid Avdelning för Omvårdnad, 
Hälsohögskolan i Jönköping, se Bilaga 2. Erfarenheter diskuterades innan 
litteraturöversikten påbörjades vilket påvisade att ingen av oss kommit i kontakt med 
bedsiderapportering innan. Dock fanns förförståelsen kring sjuksköterskors 
upplevelse av bedsiderapportering att upplevelsen förmodligen var positiv men att 
risker för integritetskränkning av patienter skulle kunna förekomma. 
 

Resultat 
 
Efter analys av de tio utvalda kvalitativa artiklarna framkom det sju subteman och tre 
teman, som beskrev sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering i slutenvården. 
Från subteman Ökar delaktighet för patient och anhörig samt Stärker vårdrelationen 
framkom temat Främjar personcentrerad omvårdnad. Från subteman Förenklar 
upprätthållandet av patientsäker vård, Förenklar sjuksköterskans ansvarsområden 
samt Utmanar sjuksköterskans professionella roll framkom temat Förändrar 
professionellt förhållningssätt. Från subteman Försvårar upprätthållandet av 
sekretess samt Omgivningen försvårar rapporteringen framkom temat Komplicerar 
rapporteringen, se figur 1. 
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Främjar personcentrerad omvårdnad 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering kunde främja personcentrerad 
omvårdnad (Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016; Grimshaw, Hatch, Willard & 
Abraham 2016; Jeffs et. al., 2013a; Kerr, Lu & McKinlay, 2014; Kullberg, Sharp, Dahl, 
Brandberg & Bergenmar, 2018; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde att 
bedsiderapportering gav tillfälle för tillämpning av personcentrerad omvårdnad då det 
främjade delaktighet och involvering (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016; Jeffs 
et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017) samt 
främjade vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten (Grimshaw et. al., 2016; 
Kullberg et. al., 2018). 
 

Ökar delaktighet för patient och anhörig 
 
Sjuksköterskor upplevde att med bedsiderapportering ökade delaktigheten för både 
patienter och anhöriga (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; 
Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde 
att bedsiderapportering skapade ett tillfälle under skiftet som var tillägnad endast 
patienten där de fick känna sig delaktiga (Kullberg et. al., 2018) och kunde få 
information från sjuksköterskorna på ett snabbt och smidigt sätt (Bruton et. al., 2016; 
Jeffs et. al., 2013a; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor 
upplevde att patienten fick möjlighet att ställa frågor till sjuksköterskan som de kanske 
annars aldrig hade fått tid att ställa (Bruton et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; Kullberg 
et. al., 2018). De upplevde även att patienter fick ett tillfälle att ge sjuksköterskan 
information där sjuksköterskan lyssnade till patientens perspektiv (Kullberg et. al., 
2018). Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering gjorde patienten mer delaktig 
då patienten fick träffa både sjuksköterskan som avslutade sitt skift och den som 
påbörjade sitt skift och lämnade inte patienten undrandes om vem som var ansvarig 
för deras vård (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016). Sjuksköterskor upplevde 
det positivt att bedsiderapportering möjliggjorde för anhöriga att närvara och delta vid 
rapporteringen (Kullberg et. al., 2018). De upplevde att bedsiderapportering gav 
anhöriga tillfället att ställa frågor till sjuksköterskan samt att anhöriga fick tillfälle att 
kunna bidra med väsentlig information angående patientens exempelvis hemsituation 
eller preferenser (Kullberg et. al., 2018). 
 
Stärker vårdrelationen 
 
Sjuksköterskor upplevde att med bedsiderapportering stärktes vårdrelationen mellan 
dem och patienten (Grimshaw et. al., 2016; Kullberg et. al., 2018) samt att de kunde 
personcentrera omvårdnaden (Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). 
Sjuksköterskor upplevde att de med bedsiderapportering hade lättare för att se och lära 
känna personen istället för att endast se en patient (Kullberg et. al., 2018). Att lära 
känna personen upplevdes av sjuksköterskorna kunna hjälpa dem att stärka 
vårdrelationen (Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde att de kunde 
personcentrera omvårdnaden genom att de fick information från patienten angående 
preferenser samt fick tillfälle för återkoppling med patienten kring exempelvis 
genomförda omvårdnadsåtgärder (Roslan & Lim, 2017). Med bedsiderapportering 
upplevde sjuksköterskor att konversationen mellan dem och patienten blev mer jämlik 
(Kullberg et. al., 2018). Därigenom upplevde sjuksköterskor att de erhöll bättre 
information från patienten som fick möjlighet att dela med sig av väsentlig information 
(Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; 
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Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde att 
bedsiderapportering gav dem tillfälle att ställa frågor till patienten och fick förståelse 
för hur mycket patienten hade förstått angående sin omvårdnad (Bruton et. al., 2016; 
Jeffs et. al., 2013a). 
 

Förändrar professionellt förhållningssätt 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering kunde förändra det professionella 
förhållningssättet både positivt och negativt (Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018). 
De upplevde att bedsiderapportering kunde hjälpa dem prioritera och planera effektivt 
(Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018) samt identifiera fel 
snabbare (Bigani & Correia, 2018; Bruton et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 
2014; Kullberg et. al., 2018). Samtidigt upplevde de att bedsiderapportering medförde 
ökad osäkerhet i den professionella rollen (Jeffs et. al., 2013a; Kullberg et. al., 2018; 
Roslan & Lim, 2017). 
 

Förenklar upprätthållandet av patientsäker vård 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering förenklade upprätthållandet av 
patientsäker vård då det gav tillfälle att identifiera, undvika och korrigera potentiella 
och aktuella fel på ett snabbare sätt (Bigani & Correia, 2018; Bruton et. al., 2016; Jeffs 
et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde det 
säkrare att få se sina patienter innan skiftstart (Bigani & Correia, 2018; Jeffs et. al., 
2013a; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017) då de under rapportering fick tillfälle 
att kontrollera exempelvis patienters venkatetrar, dränage, medvetenhetsgrad, 
såromläggningar och smärta (Bigani & Correia, 2018; Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. 
al., 2013a; Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde att de kunde identifiera fel 
samtidigt som rapporten gavs (Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a), exempel på 
återkommande fel var relaterade till läkemedel, diagnoser och saknad 
säkerhetsutrustning (Bigani & Correia, 2018; Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor 
upplevde att de med hjälp av bedsiderapportering kunde undvika stora medicinska 
misstag, vilket annars kanske inte hade upptäckts (Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 
2014). Sjuksköterskor upplevde även att läkemedelsgenomgången kändes säkrare med 
bedsiderapportering (Kullberg et. al., 2018) då sjuksköterskan som rapporterade över 
blev påmind om eventuella utelämnade läkemedel som skulle ges till patienten 
(Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; 
Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde att misstag i dokumentationen kunde 
identifieras under bedsiderapportering som att exempelvis en patient enligt 
dokumentation hade dränage men i själva verket var det borttaget sedan en tid tillbaka, 
vilket annars kanske inte hade uppmärksammats lika snabbt (Bruton et. al., 2016; 
Grimshaw et. al., 2016; Kullberg et. al., 2018). Genom användandet av 
bedsiderapportering upplevde sjuksköterskor att de kunde undvika att blanda ihop 
patienter och patientinformation (Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a) samt att 
färre saker angående patienten glömdes bort att rapportera om (Grimshaw et. al., 
2016; Jeffs et. al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). 
Sjuksköterskor upplevde att med bedsiderapportering kunde felaktig information om 
en patients status undvikas att rapporteras över genom att se patienten med egna ögon 
(Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016). De upplevde det värdefullt att inte endast 
sjuksköterskor fick tillfälle att identifiera fel under bedsiderapportering utan även 
patienter och anhöriga fick tillfälle att identifiera fel (Bigani & Correia, 2018; Bruton 
et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a). Patienter och anhöriga kunde exempelvis identifiera 
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och korrigera inkorrekt information angående medicinska fel, fel angående 
hälsobakgrund och diagnoser, undersökningar och behandlingar (Bigani & Correia, 
2018; Jeffs et. al., 2013a). 
 
Förenklar sjuksköterskans ansvarsområden 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering förenklade sjuksköterskans 
ansvarsområden då de blev bättre på att prioritera och planera omvårdnaden för dagen 
på ett effektivt sätt (Jeffs et. al., 2013a; Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde 
att bedsiderapportering medförde en bättre struktur av skiftets arbetsuppgifter vilket 
hjälpte dem att prioritera omvårdnaden bättre (Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor 
upplevde att bedsiderapportering skapade ett tillfälle för dem att utveckla sin 
kompetens genom att de kunde ta lärdom av varandras tillvägagångssätt och hjälpa 
varandra när de såg patienten tillsammans (Kullberg et. al., 2018). De upplevde 
bedsiderapportering som positivt då det gav tillfälle för dem att gemensamt prioritera 
och planera dagen tillsammans med undersköterskor (Kullberg et. al., 2018). 
Sjuksköterskor upplevde att de med bedsiderapportering fick tillfälle att skapa sig en 
mental bild av patienten där de kunde koppla ihop patient med diagnos och status 
(Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013a; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor 
upplevde att de då lättare kunde avgöra patienters behov och vilken patient som 
behövde prioriteras först (Jeffs et. al., 2013a). Exempel kunde vara att de innan 
bedsiderapporteringen hade en dagordning som de under bedsiderapportering 
förändrade efter att ha sett patienterna och gjort bedömning kring deras status (Jeffs 
et. al., 2013a). Sjuksköterskor upplevde att de med bedsiderapportering förberedde sig 
bättre inför rapporteringen och fokuserade på att rapportera relevant information då 
de var medvetna om att kollegor, patienter och eventuellt anhöriga lyssnade (Kerr et. 
al., 2014; Kullberg et. al., 2018). De upplevde även att bedsiderapportering medförde 
att de blev mer motiverade att fullfölja alla arbetsuppgifter under skiftet innan 
rapporteringen skulle ske (Kerr et. al., 2014). 
 
Utmanar sjuksköterskans professionella roll 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering utmanade sjuksköterskans 
professionella roll då de kände sig iakttagna och utvärderade av både kollegor, 
patienter och anhöriga som lyssnade till rapporteringen (Jeffs et. al., 2013a; Kullberg 
et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde en oro för att patienter och 
anhöriga skulle uppfatta dem som oprofessionella under bedsiderapporteringen vilket 
medförde att de behövde fokusera på hur de uppförde sig (Roslan & Lim, 2017). 
Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i sin professionella roll med 
bedsiderapportering då de ställdes till svars för arbetsdagen inför patienten (Jeffs et. 
al., 2013a; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde att de 
med bedsiderapportering kunde bli avslöjade inför patienten om något eventuellt inte 
hunnits med under dagen alternativt om de inte förberett sig tillräckligt inför 
rapporteringen (Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018). Detta upplevdes öka 
stressnivån och känslan av att inte ha gjort ett tillräckligt bra jobb (Kerr et. al., 2014; 
Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde en oro för att inte ha tillräckligt med 
kunskap för att kunna svara på patientens och kollegors frågor (Jeffs et. al., 2013a; 
Kullberg et. al., 2018) vilket sjuksköterskor upplevde att både patienten och kollegorna 
förväntade sig att de ska kunna göra under bedsiderapportering (Jeffs et. al., 2013a). 
Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i sin professionella roll med 
bedsiderapportering då de kände sig obekväma att behöva rapportera viss information 
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framför patienten och dess anhöriga (Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; 
Kullberg et. al., 2018; Tobiano, Whitty, Bucknall & Chaboyer, 2017) och föredrog då att 
rapportera den informationen utanför rummet istället (Grimshaw et. al., 2016; Jeffs 
et. al., 2013b). Sjuksköterskor upplevde en osäkerhet kring vad för information som 
var lämplig att rapportera (Jeffs et. al., 2013b) samt att viss information inte gick att 
föra vidare inför patienten (Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; Tobiano et. al., 
2017). Exempel på detta kunde vara om en patient hade blivit diagnostiserad men inte 
fått besked från läkaren ännu, det var väsentligt att informationen fördes vidare mellan 
sjuksköterskorna men patienten skulle inte få den informationen på det sättet 
(Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; Johnson & Cowin, 2013; Kerr et. al., 2014; 
Tobiano et. al., 2017). Detta gjorde att sjuksköterskor även upplevde en osäkerhet kring 
hur de skulle rapportera känslig information framför patienten (Jeffs et. al., 2013b; 
Kerr et. al., 2014). 
 

Komplicerar rapporteringen 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering komplicerade rapporteringen, vilket 
kunde påverka rapporteringen negativt (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016; 
Jeffs et. al., 2013b; Johnson & Cowin, 2013; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; 
Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). De upplevde det komplicerat med 
bedsiderapportering då omgivningen bidrog till både försämrad koncentrationen och 
ökad risk för att bryta sekretessen under rapporteringen (Bruton et. al., 2016; 
Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; Johnson & Cowin, 2013; Kerr et. al., 2014; 
Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). 
 
Förvårar upprätthållandet av sekretess 
 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering försvårade upprätthållandet av 
sekretess då andra patienter och obehöriga kunde höra rapporteringen (Bruton et. al., 
2016; Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; Johnson & Cowin, 2013; Kerr et. al., 
2014; Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). Då 
bedsiderapportering skedde i både enkel- och flersalar upplevdes oron för bristande 
sekretess främst i flersalarna (Jeffs et. al., 2013b; Kullberg et. al., 2018). Detta ledde 
till att sjuksköterskor upplevde att de under bedsiderapportering behövde vara 
uppmärksamma på omgivningen för att inte bryta sekretessen (Bruton et. al., 2016; 
Grimshaw et. al., 2016; Kerr et. al., 2014; Kullberg et. al., 2018; Tobiano et. al., 2017). 
Oro för att kränka en patients integritet upplevdes som ett återkommande problem när 
sekretessen bröts (Kullberg et. al., 2018). Sjuksköterskor upplevde då att de behövde 
vara uppmärksamma på vad som sades under rapporteringen med patienten 
närvarande (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 2016; Tobiano et. al., 2017). 
Sjuksköterskor upplevde att det fanns risker för att information under 
bedsiderapportering kunde höras av obehöriga, trots att både patient och anhöriga 
kunde bett om att viss information inte skulle spridas vidare (Roslan & Lim, 2017). 
Sjuksköterskor upplevde att bristande sekretess kunde leda till onödig rädsla och 
ångest hos de patienter som råkade höra andra patienters sjukdomar och infektioner 
som de kunde misstolka eller inte förstod sig på, i tro om att de inne på en flersal kunde 
bli smittade (Roslan & Lim, 2017). 
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Omgivningen försvårar rapporteringen 
 
Sjuksköterskor upplevde att omgivningen försvårade rapporteringen under 
bedsiderapportering då det uppstod flertalet distraktioner och avbrott, vilket 
upplevdes påverka rapporteringstiden negativt (Bruton et. al., 2016; Grimshaw et. al., 
2016; Jeffs et. al., 2013b; Johnson & Cowin, 2013; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 
2017). Sjuksköterskor upplevde att distraktioner och avbrott var oundvikliga vid 
bedsiderapportering (Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor kunde exempelvis bli 
avbrutna av andra sjuksköterskor, patienter och anhöriga (Grimshaw et. al., 2016; 
Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att de kunde bli 
distraherade av miljön i patientsalen under bedsiderapportering, som exempelvis 
anhörigas ljudvolym i rummet, olika medicinutrustningars ljudvolym samt att andra 
sjuksköterskor kunde stå i rummet och ge rapport samtidigt hos en annan patient 
(Johnson & Cowin, 2013; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). Sjuksköterskor 
upplevde att distraktioner under bedsiderapporteringen påverkade koncentrationen 
negativt (Johnson & Cowin, 2013), vilket kunde leda till att viktig information glömdes 
bort att rapportera över (Johnson & Cowin, 2013; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 
2017). Sjuksköterskor upplevde att de under bedsiderapportering kunde bli 
distraherade då sjuksköterskan de skulle rapportera till kunde börja exempelvis 
undersöka patientens status samtidigt som rapporteringen gavs (Grimshaw et. al., 
2016; Roslan & Lim, 2017). Sjuksköterskor upplevde att de under 
bedsiderapporteringen blev avbrutna på grund av patientens frågor och behov, vilket 
gjorde att de blev kvar hos patienten en längre tid än tänkt (Bruton et. al., 2016; 
Grimshaw et. al., 2016; Jeffs et. al., 2013b; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017;). 
De upplevde även att anhöriga avbröt deras rapportering med många frågor som 
patienten kanske tidigare fått svar på (Grimshaw et. al., 2016; Kullberg et. al., 2018; 
Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att anhöriga såg 
ett tillfälle att under bedsiderapportering bli uppdaterade på patientens tillstånd och 
behandlingar, vilket sjuksköterskor upplevde att de inte hade avsatt tid för under 
bedsiderapporteringen (Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. al., 
2017). Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapporteringen avbröts mer frekvent då 
patienter och anhöriga passade på att ställa olägliga frågor för enkelhetens skull då 
sjuksköterskan var i rummet (Kullberg et. al., 2018; Roslan & Lim, 2017; Tobiano et. 
al., 2017). 
 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
 
En litteraturöversikt valdes för att skapa en kartläggning och översikt av 
forskningsläget kring sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering (Friberg, 
2017a). För att stärka trovärdighet och tillförlitlighet valdes kvalitativ metod, då syftet 
handlade om sjuksköterskors upplevelse av bedsiderapportering (Mårtensson & 
Fridlund, 2017) och kvalitativa artiklar fångar upp och skapar förståelse för personers 
erfarenheter och upplevelser av ett fenomen (Forsberg & Wengström, 2015; Henricson 
& Billhult, 2017; Sutton & Austin, 2015). Induktiv ansats valdes för att studera ämnet 
förutsättningslöst där resultatet kunde ställas mot en teori i diskussionen samt att 
slutsatser kunde dras från erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). Vid användning 
av deduktiv ansats hade resultatet istället blivit styrt av en teori och risker fanns 
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därmed för att upplevelser som svarade på syftet skulle försummats, vilket kunde ha 
sänkt tillförlitligheten (Henricson, 2017). 
 
För att stärka arbetets trovärdighet utfördes artikelsökningarna i databaser som hade 
ett omvårdnadsfokus (Henricson, 2017), vilket CINAHL, MEDLINE och PsycINFO 
hade (Forsberg & Wengström, 2015). Trovärdigheten och tillförlitligheten stärktes 
genom att artikelsökningen genomfördes i flertalet databaser (Henricson, 2017) då det 
gav ett större utfall (Backman, 2016). Valet av sökord baserades på 
litteraturöversiktens syfte (Henricson, 2017) och vid översättning av ordet upplevelse 
från svenska till engelska valdes orden experience, perception och perspective. Trots 
att perception och perspective inte var direkta synonymer till experience inkluderades 
de i begreppet upplevelse då att uppleva handlar om att uppfatta och värdera på ett 
känslomässigt plan (Nationalencyklopedin, u. å.). Att sökningen begränsades till 
endast peer-reviewed artiklar innebar en stärkt trovärdighet och tillförlitlighet av 
resultatet då samtliga artiklar blivit granskade av forskare och bedömts som 
vetenskapliga (Henricson, 2017). Sökningen begränsades till artiklar skriva på 
engelska samt en tidsbegränsning på nio år. Artiklar skriva på engelska valdes då 
majoriteten av vetenskapliga artiklar var skrivna på engelska samt att det var ett språk 
som behärskades (Östlundh, 2017). Dock fanns risken för feltolkning av artiklarna 
eftersom engelska var ett andraspråk, vilket kunde sänka tillförlitligheten (Kjellström, 
2017). En tidsbegränsning på nio år användes för att säkerställa ett aktuellt resultat 
och därigenom stärktes trovärdigheten (Östlundh, 2017). Tidsbegränsningen 
användes även för att begränsa antalet träffar i sökningarna. 
 
Inklusionskriterier och exklusionskriterier valdes utifrån syftet (Forsberg & 
Wengström, 2015). Trots att exklusionskriterierna innefattade patienter, familjer och 
övrig vårdpersonals upplevelser av bedsiderapportering exkluderades inte tre artiklar 
då de redovisade blandade personers upplevelser. Första artikeln redovisade 
sjuksköterskor och patienters/anhörigas upplevelser. Andra artikeln redovisade 
vårdpersonals och patienters upplevelser. Tredje artikeln redovisade sjuksköterskor 
och barnmorskors upplevelser. I samtliga artiklar gick det att urskilja sjuksköterskors 
upplevelser av bedsiderapportering och endast dessa delar medtogs till dataanalysen, 
därför uppfattades resultatet som tillförlitligt då det svarade på syftet (Friberg, 2017b). 
En artikels syfte var att undersöka sjuksköterskors upplevelser associerade med 
implementering av bedsiderapportering vid skiftbyte. Denna inkluderades då 
resultatet även redovisade sjuksköterskors upplevelse av användandet av 
bedsiderapportering och endast dessa delar medtogs till dataanalysen. En artikel 
återfanns i endast ett subtema efter artikelanalys. Artikeln innehöll både 
sjuksköterskors och patienters/anhörigas perspektiv och fokuserade inte lika starkt på 
sjuksköterskor som andra artiklar, men inkluderades då resultatet angående 
sjuksköterskors upplevelser var relevant och svarade på syftet. 
 
För att öka tillförlitligheten kvalitetsgranskades samtliga artiklar enskilt (Henricson, 
2017), vilket sedan sammanställdes och jämfördes gemensamt. Efter 
kvalitetsgranskningen saknade en artikel diskussion av metod mot kvalitetsbegrepp 
men ansågs trots detta vara av hög kvalitet. Resultatets tillförlitlighet stärktes genom 
att samtliga artiklar ansågs efter godkänd kvalitetsgranskning vara av hög kvalitet 
(Henricson, 2017). 
 
De tio artiklar som inkluderades till dataanalysen efter godkänd kvalitetsgranskning 
analyserades med hjälp av Fribergs (2017a) femstegsmodell. Tillförlitligheten stärktes 
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genom att analys av artiklarna genomfördes först individuellt där samtliga artiklar 
lästes i sin helhet och markerade nyckelfynd (Henricson, 2017). Dessa nyckelfynd 
jämfördes och sammanställdes sedan gemensamt, för att skapa nya teman. 
Handledare och studiekamrater granskade analysen kritiskt under grupphandledning 
vid flertalet tillfällen, vilket stärkte både trovärdigheten och tillförlitligheten för 
examensarbetet (Henricson, 2017). För att ha stärkt tillförlitligheten ytterligare kunde 
en utomstående person med kunskap inom det valda ämnet ha läst igenom arbetet 
(Mårtensson & Fridlund, 2017). Både erfarenheter och förförståelser kring 
bedsiderapportering diskuterades i början av examensarbetet, där förförståelsen var 
att upplevelsen förmodligen var positiv men att risker för integritetskränkning av 
patienter skulle kunna förekomma. Diskussion av egna erfarenheter kring ämnet 
stärkte resultatets tillförlitlighet samt trovärdighet (Henricson, 2017), dock kunde 
förförståelsen kring ämnet sänka resultatets trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 
2017). 
 
Vid litteraturöversikt är det viktigt att det framgår i de artiklar som valts till studien att 
de fått ett etiskt godkännande alternativt haft ett etiskt resonemang (Forsberg & 
Wengström, 2015).  För att säkerställa och stärka examensarbetets tillförlitlighet och 
trovärdighet inkluderades endast artiklar med ett etiskt godkännande alternativt ett 
etiskt resonemang (Kjellström, 2017). Det finns etiska frågor kring litteraturstudier 
och dess risker för eventuella feltolkningar (Kjellström, 2017). För att motverka ett 
etiskt dilemma lästes artiklarna igenom flertalet gånger individuellt. Artiklarnas 
innebörd diskuterades därefter gemensamt för att skapa en enhetlig förståelse. 
 
Resultatets överförbarhet diskuterades och det ansågs som en styrka att artiklar 
inkluderades från flertalet länder från olika kontinenter; Australien, Kanada, 
Singapore, Storbritannien, Sverige och USA. Eventuella skillnader i sjukvårdssystem 
finns mellan samtliga länder men upplevelser av bedsiderapportering ansågs varken 
vara kopplade till länders sjukvårdssystem eller välstånd. Varpå resultatet ansågs vara 
trovärdigt och därmed vara överförbart (Priebe & Landström, 2017). Eventuella 
skillnader i sjukvårdssystem ansågs därför inte heller påverka resultatets 
överförbarhet till Sverige. 
 
Resultatets tillförlitlighet sänktes möjligtvis på grund av att de olika studierna använde 
olika designer (Henricson, 2017). Tillförlitligheten kunde även ha sänkts då olika 
rapporteringsformer hade använts i de olika studierna innan implementeringen av 
bedsiderapportering. I artiklarnas studier hade sjuksköterskor tidigare använt 
exempelvis traditionell rapportering eller dikterad rapportering. Beroende på om 
sjuksköterskor hade en positiv eller negativ upplevelse av den tidigare 
rapporteringsformen påverkades deras upplevelse av bedsiderapportering. Beroende 
på hur lik den tidigare rapporteringsformen var bedsiderapportering kunde detta 
också påverka deras upplevelse av bedsiderapportering; de som hade någon form av 
muntlig rapportering innan implementering av bedsiderapportering fick en mindre 
förändring jämfört med de som hade dikterad rapportering och inte var vana vid den 
muntliga delen. För en starkare tillförlitlighet av resultatet skulle endast artiklar där 
sjuksköterskorna tidigare använt samma rapporteringsform innan implementering av 
bedsiderapportering inkluderats (Henricson, 2017). 
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Resultatdiskussion 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering stärkte 
vårdrelationen mellan dem och patienten. Sjuksköterskor upplevde att med 
bedsiderapportering var det enklare att lära känna personen bakom patienten samt att 
patienten fick tillfälle att träffa den sjuksköterskan som påbörjade skiftet tillsammans 
med den som avslutade skiftet. Patient och anhöriga fick även tillfälle att både få och 
ge information. Personcentrerad omvårdnad definieras som en process där patienten 
blir delaktig och involverad (Ekman et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). Patienten deltar 
i vården genom att få ta del av information, dela med sig av information samt vara en 
del av vårdteamet där patienten är delaktig i diskussion och beslutsfattande (Ekman 
et. al., 2011; Ekman et. al., 2014). Eldh et. al. (2008) menar dock att om patienter inte 
involveras kan de uppleva en osäkerhet i interaktionen med sjuksköterskan och kan 
utelämna information som hade varit väsentlig. Involvering och delaktighet 
genomsyrades i resultatet och bedsiderapportering uppfyller därmed kriterierna för 
personcentrerad omvårdnad. Detta stämmer överens med patienters upplevelse av 
bedsiderapportering då de upplevde en ökad trygghet genom att de fick en bättre 
relation till sjuksköterskan (Lu et. al., 2014) och blev medvetna om vem nästa 
ansvariga sjuksköterska var som de skulle vända sig till vid behov av hjälp (Jeffs et. al., 
2014). Patienter upplevde en ökad delaktighet i sin vård med bedsiderapportering (Lu 
et. al., 2014). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) är det vårdpersonals skyldighet att 
informera patienten samt att vård ska planeras och utföras med medverkan av 
patienten. Lagen ska stärka patientens ställning genom att främja möjlighet till 
inflytande, självbestämmande och delaktighet (SFS 2014:821). Enligt sjuksköterskors 
upplevelser som framkom i resultatet uppfylls patientlagen med bedsiderapportering, 
vilket den traditionella rapporteringen inte uppfyller. Resultatet styrks av Groves, 
Manges och Scott-Cawiezells (2016) studie då sjuksköterskor upplevde att 
bedsiderapportering främjade personcentrerad omvårdnad genom att det skapades en 
bättre vårdrelation och tillit mellan patienten och sjuksköterskan. Även i studier av 
Small och Fitzpatrick (2017) och Dorvil (2018) upplevde sjuksköterskor att 
bedsiderapportering främjade personcentrerad omvårdnad då det gav tid och 
möjlighet att involvera patienten. Dock beskrev Ridelberg, Roback och Nilsen (2014) 
att sjuksköterskor upplevde hur ett generellt dåligt samspel mellan dem och patienten 
kunde medföra risker för vårdlidande. 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering 
förenklade upprätthållandet av patientsäker vård. Detta genom att de bland annat 
kunde identifiera, undvika och korrigera fel. Sjuksköterskor upplevde även att 
patienter och anhöriga fick tillfälle att identifiera och korrigera fel vid 
bedsiderapportering. Detta innebar att en personcentrerad omvårdnad tillämpades då 
patienten blev delaktig och engagerad i sin vård (McMurray et. al., 2011). Enligt 
patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har sjuksköterskan ett ansvar för att bidra till 
patientsäker vård, något som sjuksköterskor enligt resultatet upplever att 
bedsiderapportering underlättar. I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde 
att bedsiderapportering minskade risker för missförstånd, vilket Reinbeck och 
Fitzsimons (2013) beskrev att sjuksköterskor upplevde vara en återkommande risk 
med traditionell rapportering. Information som inte förs vidare på rätt sätt innebär en 
patientsäkerhetsrisk (Socialstyrelsen, 2018; WHO, 2007), vilket sjuksköterskor enligt 
resultatet upplevde att bedsiderapportering kunde motverka med hjälp av ökad 
noggrannheten av den information som rapporterades. Resultatet styrks av en studie 
av Groves et. al. (2016) där sjuksköterskor upplevde en förhöjd patientsäkerhet genom 



15 
 

att bedsiderapportering underlättade för dem att se vilka patienter som behövde 
prioriteras först, då dokumentation eller rapportering utanför patientens rum inte 
alltid stämde överens med verkligheten. Det framkom att sjuksköterskor upplevde en 
förhöjd patientsäkerhet med bedsiderapportering då det gav tillfälle för att identifiera 
fel och kontrollera exempelvis venösa infarter och såromläggningar (Groves et. al., 
2016). Resultatet styrks ytterligare av Small och Fitzpatrick (2017) och Dorvil (2018) 
som beskrev att sjuksköterskor upplevde förhöjd patientsäkerhet med 
bedsiderapportering. Trots att resultatet påvisade en upplevelse av förhöjd 
patientsäkerhet framkom det i resultatet hur sjuksköterskor tidvis upplevde en 
försämrad koncentration med bedsiderapportering då de blev avbrutna och 
distraherade mer frekvent. Avbrott och distraktioner från omgivningen kan riskera att 
påverka patientsäkerheten negativt (Ridelberg et. al., 2014).  I resultatet nämns det hur 
avbrott och distraktioner kunde leda till att saker glömdes bort att rapportera över. 
Detta kan resultera i uppkomst av vårdskador (Socialstyrelsen, 2018; WHO, 2007), då 
utelämnad information kan orsaka exempelvis felbehandling och felmedicinering 
(ACSQHC, 2010; Socialstyrelsen, 2019). 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering 
utmanade den professionella rollen då det medförde en osäkerhet i hur de skulle 
rapportera och vad för information de skulle rapportera när det handlade om känslig 
information. Personcentrerad omvårdnad handlar om att sjuksköterskan ska involvera 
patienten och vilja dela med sig utav väsentlig information (Malfait et. al., 2017). Detta 
innebär att då sjuksköterskor enligt resultatet upplever osäkerhet för att dela känslig 
information och inte involverar patienten blir inte bedsiderapportering 
personcentrerat. Det kan också leda till att patienten känner osäkerhet kring att ställa 
frågor, bidra med information och ifrågasätta sjuksköterskans beslutsfattande (Eldh 
et. al., 2008).  I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde en oro för att 
uppfattas som oprofessionella inför patienten och anhöriga, vilket resulterade i att 
bedsiderapportering upplevdes som utmanande. Enligt Svensk sjuksköterskeförening 
(2014) ansvarar sjuksköterskan för att uppvisa respektfullhet på ett professionellt sätt 
samt ansvarar för att patienter får lämplig information på ett respektfullt sätt. 
Resultatet styrks av både Oxelmark et. al. (2018) och Dorvil (2018) där sjuksköterskor 
upplevde en osäkerhet då de ansåg att de inte hade tillräckligt med strategier för att 
veta hur den känsliga informationen skulle rapporteras framför patienten. Även i en 
studie av Ofori-Atta, Binienda och Chalupka (2015) uttryckte sjuksköterskor en oro 
kring att rapportera känslig information vid patientens säng. Däremot framtogs 
strategier för att lösa problemet genom att åsidosätta tid före eller efter 
bedsiderapporteringen för att dela den känsliga informationen (Ofori-Atta et. al., 
2015). 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att med bedsiderapportering 
fanns det risker för att bryta sekretessen eftersom obehöriga kunde höra 
rapporteringen. Personcentrering kräver respekt för patienten och patientens 
integritet, samt att personen ska deltaga i vården som en respekterad individ (Kitson 
et. al., 2013). Detta upplevde sjuksköterskor enligt resultatet svårt att upprätthålla med 
bedsiderapportering och enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) har 
sjuksköterskor ett ansvar för att inte röja uppgifter om en patient utan godkännande, 
vilket innefattar uppgifter om exempelvis patientens sjukdom, behandling och privata 
situation. Resultatet styrks av Oxelmark et. al. (2018), Small och Fitzpatrick (2017) och 
Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano och Chaboyer (2017) som beskrev sjuksköterskors 
oro för bristande sekretess vid användandet av bedsiderapportering. Även Ofori-Atta 
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et. al. (2015) uttryckte att bristande sekretess var ett upplevt problem bland 
sjuksköterskor vid användandet av bedsiderapportering, men menar på att det fanns 
strategier för att lösa problemen, exempelvis genom att de fick godkännande från 
patienten att rapportera när eventuellt anhöriga eller andra patienter var i rummet. 
Patienten fick då själv välja vad som kändes passande och med ett godkännande 
behövde inte sjuksköterskan känna oro för att sekretessen bröts (Ofori-Atta et. al., 
2015). Enligt Givens, Skully och Bromley (2016) hade 71% av sjuksköterskorna den 
förutfattade meningen att bedsiderapportering skulle medföra brister i sekretessen, 
något som endast 33% uppfattade som ett problem efter implementering. I kontrast 
till sjuksköterskors upplevelse av bristande sekretess upplevde inte patienter i studien 
av Whitty et. al. (2017) att bristande sekretess var ett lika stort problem som 
sjuksköterskor upplevde det. Dock menar Jeffs et. al. (2014) att patienter uttryckte en 
oro för att obehöriga personer kunde höra deras uppgifter under bedsiderapportering 
och att det skulle upplevas integritetskränkande. 
 

Slutsatser 
 
Litteraturöversikten stödjer tidigare forskning då resultatet visade att sjuksköterskor 
upplevde att med bedsiderapportering blev det enklare att leverera patientsäker vård 
genom att både sjuksköterskor, patienter och anhöriga kunde identifiera fel. 
Sjuksköterskor upplevde att bedsiderapportering främjade personcentrerad 
omvårdnad genom förbättrad delaktighet från patienter och anhöriga. Sjuksköterskor 
upplevde dock att det fanns hinder med bedsiderapportering, till exempel risker för 
bristande sekretess då obehöriga riskerade att höra rapporteringen samt att det 
förekom distraktioner under rapporteringen. Bedsiderapportering blev trots detta den 
rapporteringsform som sjuksköterskorna kom att föredra framför föregående 
rapporteringsformer. Enligt svensk lag ansvarar sjuksköterskor för att leverera 
patientsäker vård samt involvera och göra patienten delaktig i sin vård. Detta är något 
som sjuksköterskor har upplevt vara svårt att alltid uppfylla med bland annat 
traditionell rapportering. Bedsiderapportering är en rapporteringsform som borde 
övervägas att användas eftersom den kan möta och uppfylla de lagar och riktlinjer som 
sjuksköterskor ansvarar för att följa och därigenom stärka personcentrerad 
omvårdnad. Dock krävs strategier för att överkomma de negativa aspekterna med 
bedsiderapportering. Vidare forskning bör fokusera på strategier för att överkomma 
de negativa aspekterna och därmed stärka de positiva aspekterna med 
bedsiderapportering. 
 

Kliniska implikationer 

 
Vid implementering av bedsiderapportering krävs det att sjuksköterskor får utbildning 
i hur rapporteringen ska användas på ett effektivt sätt. Sjuksköterskor behöver få insikt 
i både de positiva och negativa aspekterna som andra sjuksköterskor har upplevt i 
samband med bedsiderapportering. Strategier för bedsiderapportering krävs inför 
implementering, vilket kan utvecklas från kunskapen kring sjuksköterskors 
upplevelser av bedsiderapportering. Vid implementering är det även viktigt att 
patienter och anhöriga får information kring vad rapporteringen innebär och varför 
det används, detta för att skapa förutsättningar för en optimal bedsiderapportering. 
 
Litteraturöversikten kan vara underlag vid implementering av bedsiderapportering på 
sjukhusavdelningar, då litteraturöversikten kan öka förståelse för rapporteringens 
fördelar och nackdelar ur sjuksköterskors perspektiv. Litteraturöversikten kan ge 
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insikt i sambanden mellan bedsiderapportering och personcentrerad omvårdnad. 
Eftersom vården går mot att vara mer personcentrerad krävs det att rapporteringen 
strävar mot samma mål; att stärka patients roll och patientsäkerheten. Därför behövs 
vidare forskning för att skapa ökad förståelse samt riktlinjer för att uppnå en optimal 
bedsiderapportering för både sjuksköterskor och patienter. 
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FÖRÄNDRAR PROFESSIONELLT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

KOMPLICERAR 
RAPPORTERINGEN 

 Ökar 
delakt- 
ighet 
för 
patient 
och 
anhör-
ig 

Stärker 
vård- 
rela-
tionen 

För-
enklar 
upprätt- 
hållandet 
av 
patient- 
säker 
vård 

Förenklar 
sjuksköter- 
skans 
ansvars- 
områden 

Utmanar 
sjuksköter-
skans 
profession-
ella roll 

För-
svårar 
upprätt-
hållandet 
av 
sekretess 

Omgiv-
ningen 
försvårar 
rapport-
eringen 

BIGANI ET. 
AL. (2018). 

 
  x 

    

BRUTON ET. 
AL. (2016). 

 
x x x 

  x x 

GRIMSHAW 
ET. AL. 
(2016). 

 

x x x x x x x 

JEFFS ET. 
AL. (2013A). 

 
x x x x x 

  

JEFFS ET. 
AL. (2013B). 

 

    x x x 

JOHNSON 
ET. AL. 
(2013). 

 

    x x x 

KERR ET. 
AL. (2014). 

 
x x x x x x 

 

KULLBERG 
ET. AL. 
(2018). 
 

x x x x x x x 

ROSLAN ET. 
AL. (2017). 
 

x x x x x x x 

TOBIANO 
ET. AL. 
(2017). 
 

    x x x 

 

 


