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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Delaktighet och personcentrerad omvårdnad hänger samman, då det 
krävs att sjukvårdspersonalen ser och respekterar patienten som en person och inte 
en sjukdom för att hen ska kunna vara delaktig. Bedside är en överrapportering där 
patienten är närvarande och kan vara delaktig, som även gynnar säkerheten inom 
vården. Graden av delaktighet är individuellt och patienten har rätten att bestämma 
vilken nivå som hen vill vara delaktig.  
 
Syfte: Syftet var att beskriva hur patienter upplever delaktighet vid 
bedsiderapportering inom den somatiska vården. 
 
Metod: En litteraturöversikt innehållande 11 vetenskapliga artiklar. Utifrån en 
kvalitativ ansats som hämtades från databaserna Cinahl, Medline samt via manuella 
sökningar. Dessa artiklar analyserades enligt Fridbergs femstegsmodell, utifrån ett 
induktivt synsätt.  
 
Resultat: I resultatet framgick det att delaktighet vid bedsiderapportering kunde 
upplevas både positivt och negativt av patienter. Patienter kunde ha olika 
förutsättningar och motivation till delaktighet, där vissa patienter ville vara delaktiga 
medan andra ansåg att det var sjuksköterskans ansvar. Även svårigheter hos 
patienterna kunde minska graden av delaktighet vid bedsiderapportering. 
 
Slutsats: Bedside ökar många gånger delaktigheten hos patienterna och leder till en 
känsla av välbefinnande hos patienten, då vården upplevs mer säker och mer 
personlig, men den kan förbättras. 
 
Nyckelord: Kommunikation, Kvalitativ, Personcentrarad omvårdnad, Säker vård. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Summary 
 
Background: Participation and Person-centred are connected, since without the 
respect from heath professionals who must see a person not an illness, it may be 
difficult for a patient to participate. Bedside is a handover where the patient is 
present and able to participate and also an opportunity for safe care. The level of 
participation is individual and decided by the patient. 
 
Purpose: The purpose was to describe how patients experience their participation 
during bedside handover within somatic care. 
 
Method: A literature review containing eight scientific articles with a qualitative 
approach and three scientific articles that was mix-method, which were obtained 
from Cinahl, Medline and manual searches.  
 
Result: The results showed that participation at bedside handover could be 
experienced as positive or negative. Different patients had various basis and 
motivation levels, which could result in either a more involved patient or that the 
patient saw it as the nurse’s responsibility. Difficulties that the patient had could be a 
reason to reduced participation at bedside handover. 
 
Conclusion: Bedside can increase, participation among patients which in turn 
amplified the sense of well-being and a more personal care but also security amongst 
the patients, but require improvement. 
 
Keywords: Communication, Person-centered care, Quaitative, Safe care. 
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Inledning 

I Sverige drabbas ca 100 000 personer av vårdskador varje år (Socialstyrelsen, 
2019b).  Inom den somatiska specialistsjukvården brister de ofta i samverkan och 
kommunikation. Detta är vanliga orsaker till att allvarliga händelser inom vården 
inträffar (Inspektionen för vård och omsorg [IVO], 2019). Extra känsliga tillfällen för 
kommunikationsbrister är vid vårdövergångar såsom överrapporteringstillfällen vid 
skift byten, vilket kan leda till att viktig information av misstag förbises 
(Socialstyrelsen, 2019a). Många gånger leder kommunikationsbrister till att 
patienten får lida (IVO, 2014). Patientriktade beslut har visat sig öka kunskapen om 
alternativa vårdbehandlingar och ökar positivt resultatet av vårdbehandlingen. Även 
patienters känsla av att inte ha fått tillräckligt med information minskar och 
patientens egna värderingar blir tydligare (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, 2017). Inspektionen för vård och omsorg menar även på att en 
välinformerad patient kan överbygga kommunikationsbrister (IVO, 2014). Enligt 
patientlagen ska vården bedrivas och utformas så långt som det är möjligt i 
diskussion med patienten och hen ska ha rätt till att få ta del av information som 
berör dennes vård (SFS 2014:821). Detta innebär att den information som ges ska 
anpassas efter patientens möjligheter att kunna ta till sig information, för att på så 
sätt kunna ge patienten möjlighet till att delta i sin vård (Socialstyrelsen, 2019a). För 
att uppnå behandlingsmål och kunna förebygga vårdskador bör patienten 
uppmuntras till delaktighet (Socialstyrelsen, 2015a). En god kommunikation mellan 
patienten och vårdgivare är med andra ord väsentlig för att öka patientens 
delaktighet och deras kunskap kan bidra till en säkrare vård (svensk 
sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Inom de mer traditionella rapporteringsformerna som sker dagligen ute i vården 
exkluderas ofta patienten då den enbart utförs sinsemellan vårdpersonal 
(Mukhopadhyay et al., 2014). Vilket leder till att delaktighet inte möjliggörs för 
patienten i dessa sammanhang. Sjuksköterskan ansvarar för att rapportera över 
information angående patienter, men hen har även ansvaret att göra patienten 
delaktig i sin vård. Därför är det relevant och intressant att studera hur en 
rapporteringsform som bedside kan påverka patientens känsla av delaktighet. 
Förhoppningen för arbetet är att generera mer kännedom inom ämnet för att kunna 
öka patienters delaktighet vid rapporteringssituationer.   
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Bakgrund 

Delaktighet  
Delaktighet betyder partnerskap, att vara involverad och att vara en del av något 
(Thórarinsdóttir et al., 2014). Delaktighet definieras även som involvering av den 
egna personen i sin livssituation med samband till sitt hälsotillstånd, kroppsliga 
funktioner, strukturer, kontextuella faktorer samt aktivitet (World Health 
Organization, 2007). Delaktighet är ett högt värderat mål inom hälso- och sjukvården 
samtidigt som det är ett flerdimensionellt begrepp med många olika definitioner 
(Paukkonen, Kankkunen, Kreuter & Pietila, 2018). Det finns dock trender i 
definitionerna av delaktighet såsom att etablera en relation mellan patienten och de 
professionella som ska innebära om ett gott samarbete vid informationsutbyte, 
kunskapsutbyte och makthavande (Paukkonen et al., 2018). Den vanligaste formen 
av patientdelaktighet är när patienten och hälso-och sjukvårdspersonal har en dialog 
där de utbyter kunskap (Tobiano, Marshall, Bucknall & Chaboyer 2016).  

Viljan att vara delaktig variera från individ till individ. Många gånger är det yngre och 
mer pålästa patienter som vill vara mer delaktiga i sin vård, medan svårt sjuka 
patienter inte vill eller har möjlighet vara delaktiga (Swenne & Skytt, 2014). I andra 
fall kan det vara så att vården missar att en patient vill vara delaktig. Att redan från 
början involvera patienten i vården och tidigt delge information är ett sätt att undvika 
missförstånd gällande patientens önskan att vara delaktig i sin vård (Swenne & Skytt, 
2014). Vid många tillfällen med informationsutbyte vill patienterna ha mer 
information än vad de fått (Swenne & Skytt, 2014). Det kan dock vara svårt för 
patienten att vara med i beslutsfattandet eftersom vid rond och rapporteringar är det 
väldigt kort tid som patienten är med, vilket försvårar att de på meningsfulla sätt ska 
kunna vara delaktiga (Swenne & Skytt, 2014). Dock är de väsentliga att delaktighet 
uppmuntras då forskning visat att patienter har stor roll i att övervaka sina symtom 
och förmågor (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane, & Chaboyer, 2015) Många 
patienter är motiverade till att vara delaktiga framför allt när det kommer till deras 
egen säkerhet då de har visat sig att patientdelaktighet är en strategi för att öka 
patientsäkerheten (Tobiano et al., 2016). 
 
Om sjukvårdspersonalen använder sig av ett medicinskt språk kan detta försvåra 
delaktigheten för patienten (Swenne & Skytt, 2014). Det krävs därför att båda parter 
aktivt lyssnar på varandra, visar respekt och empati för varandra (Thórarinsdóttir et 
al., 2014). Detta är viktigt för att kunna bygga upp en god relation mellan 
sjuksköterska och patient som i sin tur underlättar för kunskapsutbyte mellan bägge 
parter. För att detta ska vara möjligt krävs det att makten är jämt fördelad mellan de 
bägge parterna (Thórarinsdóttir et al., 2014). Patientdelaktighet och personcentrerad 
vård har många likheter, då bägge strävar efter att patienten ska vara delaktig i beslut 
och att vården ska baseras på individens erfarenheter, önskan och värderingar 
(Thórarinsdóttir et al., 2014).   

Personcentrerad omvårdnad  
Personcentrerad omvårdnad är ett begrepp som idag förekommer mer ofta (Van der 
Cinge, Brandsma, Van Dam, Van Dorst, Verkaart & Van der Velde, 2016). Begreppet 
personcentrerad omvårdnad kan även anges i formen patientcentrerad omvårdnad. 
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Båda är riktade mot mer individuell vård men vid användning av ordet patient i 
begreppet istället för person, kan olika tolkningar av ordet leda till att patienten 
enbart skulle innebära någon som är mottagare av medicinska tjänster och som inte 
har någon större betydelse hos vårdpersonalen och gällande sin vård (Ekman et al., 
2011). Det finns många tydningar, teorier samt koncept kring begreppet, vilket kan 
vara orsaken till att det kan vara oklart bland de olika professionerna inom vården 
om vad personcentrerad omvårdnad faktiskt innebär och hur det på bästa sätt kan 
praktiseras (Pelzang, 2010; Van der Cingel, 2016). Mer information till vårdpersonal 
om begreppet personcentrerad omvårdnad kan vara aktuellt för att kunna praktisera 
det på bästa sätt (Van der Cingel, 2016). Det centrala i personcentrerad omvårdnad är 
att ha ett omtänksamt förhållande mellan vårdpersonalen och patienten, samt att 
vårdpersonalen ser patienten och respekterar denne (Van der Cingel, 2016), men 
även att patenten är delaktig och involverad in sin vård (Kitson, Marshall, Bassett & 
Zeitz, 2013). 
 
Personcentrerad omvårdnad är en nödvändig grund för kvalitet och säkerhet kring 
patienten och för att kunna utföra säker vård inom hälso- och sjukvården (Eklund et 
al., 2019; Santana, Manalili, Jolley, Zelinsky, Quan & Lu, 2018). Personcentrerad 
omvårdnad har flera dimensioner och är därför ett brett begrepp. Det krävs att 
vårdpersonal förstår att hälsa och välbefinnande är subjektiva upplevelser för varje 
individ och kan respektera att alla tror, känner och tycker olika (Santana et al., 2018). 
Personcentrerad omvårdnad är inte enbart riktad mot patienten utan även dennes 
anhöriga, då anhöriga kan vara stöd för patienten men även stöd för vårdpersonalen 
genom att kunna hjälpa till att ge information om patienten inte har möjlighet 
(Pelzang, 2010). Patientens medverkande kan ge inblick i upplevelsen av sjukvården 
från patientens perspektiv (Santana et al., 2018). 
 
Vårdpersonalen bör fråga patienten vad hen vill få ut av sin vård och om det är något 
som hen inte förstår. Detta leder till att de tillsammans kan diskutera kring detta. Det 
kan även gälla frågor som patienten känner sig bekymrad eller orolig över. (Santana 
et al., 2018). Om vårdaren delar med sig av den information hen innehar angående 
patienten, ska vårdaren även informera patienten om patientens valmöjligheter hen 
har i sin vård och hur patientens livsstil kan påverka dennes beslut och tillstånd. Det 
är även viktigt att diskutera behandlingar och vilka planer samt mål patienten har 
gemensamt med vårdpersonalen, så att verkligheten kan svara emot föreställningar 
och förväntningar (Santana et al., 2018). Det är också betydelsefullt att vårdaren 
samtalar med patienten kring egenvård, att patienten får göra det hen klarar av att 
göra själv och att möjligheten att utföra uppgifter inte blir fråntagen. Patienten ska bli 
bemött som expert på sin egen kropp, hälsa och sjukdom. Patienten ska även ges 
möjlighet att vara en del av vårdteamet (Santana et al., 2018). Detta måste ske på ett 
respektfullt sätt (Kitson et al., 2013). 

Sjuksköterskans roll  
Sjuksköterskan har en avgörande roll när det kommer till att involvera patienten i 
vården, detta genom att främja och uppmuntra delaktighet (Tobiano et al., 2015).  
Detta stöds även av sjuksköterskeförening som säger att sjuksköterskan bär ansvaret 
för att patienten ska ges möjlighet att delta i sin omvårdnad (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017), genom att synliggöra patienten vilket i sin tur öppnar 
upp för delaktighet. Det krävs dock att sjuksköterskan kan tillgodose varje patients 
behov och förmågor, men även att hen kan upptäcka risker genom att ha god 
bedömningsförmåga (Tobiano et al., 2015).   
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I arbetet som sjuksköterska behövs det därför att hen har kompetens och färdighet 
att kunna bemöta och kommunicera på ett fullgott sätt, för att kunna få fram viktig 
information rörande patienten (Fakhr-Movahedi, Salsali, Negharandeh & Rahnavard, 
2011). Med kommunikation skapar sjuksköterskan en relation till patienten, vilket är 
nödvändigt för att kunna ge patienten omvårdnad på både fysiskt, psykiskt och 
emotionellt plan (Fakhr-Movahedi et al., 2011). Sjuksköterskan som arbetar nära 
patienten har med andra ord en avgörande roll i arbetet med att försöka förbättra 
kommunikationen och därmed säkerheten kring patienterna (Cornell, Townsend 
Gervis, Yates & Vardman, 2014). Otillräcklig kommunikation kan därför leda till 
svårigheter för sjuksköterskan att utföra effektiv och god vård. God kommunikation i 
sin tur leder till bättre utförd vård och hur en sjuksköterska kommunicerar med 
patienten kommer att påverka dennes upplevelse av vården (Fakhr-Movahedi et al., 
2011).  
 
Det är viktigt att sjuksköterskan delger patienten information, för att hen ska ha 
tillräckligt med underlag för att aktivt kunna delta i vården (International council of 
nurses [ICN], 2012). Detta stärker patientens inflytande som sedan leder till 
förbättrat samspel mellan patienten och sjuksköterskan, i frågor som planering, 
utförande och utvärdering inom omvårdnaden (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Bedsiderapportering  
Det är ofta kommunikationssvårigheter som är orsaken till att det uppstår vårdskador 
(Cornell, Gervis, Yates & Vardman, 2014). Överrapportering kan vara både verbal och 
skriftlig och innebär att vårdpersonalen överlämnar information kring patienterna 
och kring dagen som gått. Det kan vara svårt att få tid för en ordentlig 
överrapportering (Cornell et al., 2014). 
 
Bedsiderapportering är en typ av rapportering som handlar om att bredda 
överrapporteringen sjuksköterskor emellan. Denna typ av överrapportering innebär 
att bjuda in patienten och dess anhöriga till att delta i rapporteringen (Cairns, 
Dudjak, Hoffmann & Lorenz, 2013).  Nuläget sammanställs i samråd med patienten 
och den framtida vården planeras (Evans, Grunawalt, Mc Clish, Wood & Friese, 
2012). Vid bedsiderapportering ska patienten och dess anhöriga ha möjlighet att 
komma med åsikter om den vård som planeras och ha möjlighet att ställa frågor 
(Grimshaw, Hatch, Willard & Abraham, 2016). Att kommunicera med patienten 
under överrapportering har visat sig ha samband med en god patientsäkerhet (Cairns 
et al., 2013). Bedsiderapporteringen hålls av patientansvarig sjuksköterska och utförs 
gemensamt med vårdpersonal som påbörjar sitt skift (Chaboyer, McMurray & Wallis, 
2010). Bedsiderapportering har visat sig ge sjuksköterskan som börjar sitt skift, 
möjlighet att tidigt interagera med patienten och skapa sig en bild av patientens 
lägestillstånd. Patienten får även se att sjuksköterskorna jobbar som ett team och får 
möjlighet att ställa frågor. Detta skapar möjlighet för en mer personcentrerad 
överrapportering (Laws & Amato, 2010).  

Teoretisk referensram  
Eftersom att delaktighet är ett flersidigt begrepp valdes därför Ann Catrine Eldhs 
begreppsanalys av delaktighet som teoretisk referensram(Eldh, 2006). Eldh har 
kommit fram till de fyra kategorierna förstå, information, självförtroende och 
kontroll, dessa kategorier kompletteras även utav begreppet odelaktighet 
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(Eldh,2006). 

Kategorin förstå handlar om att patienten ska ha förståelse om den egna kroppen och 
vad som händer med kroppen, men de handlar även om att förstå planeringen runt 
vårdförloppet. Kategorin information handlar om att patienten ska tillgodoses med 
rätt information och som har anpassats efter individens förutsättningar att motta 
informationen. Kategorin självförtroende och kontroll innefattar tilltron till den egna 
kunskapen och tilltron till sin egen förmåga till att bland annat kunna hantera sina 
egna symtom. Kategorin kontroll innebär att patienten har känsla av kontroll över sin 
egen kropp, behandling och har en kontroll i kontakten med vården. Odelaktighet ses 
som ett kompletterande begrepp och kan ses som ett motsatts begrepp mot 
delaktighet. Men begreppet ska även kunna ses självständigt då det även involverar 
faktorer som kan leda till en minskad delaktighet (Eldh,2006).   

Vårdövergångar är något som sker dagligen inom sjukvården. Dessa tillfällen är extra 
känsliga för kommunikationsmisstag och delaktighet har visat sig ha förebyggande 
effekt för att kommunikationsfel upptäcks i tid. Trots lagar och riktlinjer beträffande 
patienters rätt till delaktighet upplever många patienter att de får otillräcklig 
information, inte blir sedda eller känner sig försummade (Sahlsten, Larsson, 
Sjöström & Plos, 2009). För att kunna vara delaktig och ha möjlighet att till 
självbestämmande behöver patienten ha information angående vården och vilka 
rättigheter patienten har och vilka krav som ställs på patienten (Socialstyrelsen, 
2015b). Information som ges ska vara anpassad så att den enskilda individen kan 
förstå informationen som ges och därmed kan ta åt sig information 
(Socialstyrelsen,2015b). Därför är det relevant att studera om rapporteringsformen 
bedside, som kan göra skillnad för patienters känsla av delaktighet då den aktivt ska 
bjuda in patienter till att delta i sin egen vård. 

Syfte 

Syftet var att beskriva hur patienter upplever delaktighet vid bedsiderapportering 
inom den somatiska vården. 

Material och metod  

Design  
Data samlades in genom en litteraturöversikt, vilket är en grundlig sammanfattning 
av ett ämne där en objektiv och kritisk analys utförs (Cronin, Ryan & Coughlan, 
2008) vilket i sin tur, med hjälp av informationen som erhålls, ger en bild av den 
forskning som ligger till grund för det valda området (Cronin et al., 2008; Fridberg, 
2017; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Uppsatsen är uppbyggd 
med kvalitativ ansats, då det är patientens upplevelser som analyserades vilket då 
skapade en bild av hens levda erfarenheter av det specifika fenomenet som valdes 
(Henricson, 2017). Litteraturöversikten är av induktivt slag och utifrån detta skapas 
en uppfattning om ämnet, samt begrepp formuleras i from av teorier och hypoteser 
för litteraturöversikten (Backman, 2016; Willman et al., 2016). 

Urval och datainsamling 
Utifrån den kvalitativa ansatsen, utgick sökningen ifrån två databaser, Medline och 
CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature). Dessa 
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databaser användes då Medline innefattar främst artiklar inom omvårdnad men även 
medicin odontologi, veterinärmedicin samt hälso-och sjukvårdsadministration och 
Cinahl innefattar artiklar främst inom området omvårdad men även tandvård, 
nutrition och sjukgymnastik där omvårdnadsdelarna passar denna litteraturöversikts 
syfte (Willman et al., 2016; Friberg, 2017). I Cinahl användes även ”Cinahl subject 
headings” och Medline användes MeSH-termer (Medical subject headings), som båda 
är respektives tesaurer. Tesauren är uppbyggd av ämnesord som skapar 
huvudkategorier i en trädstruktur vilket leder till underkategorier. Dessa 
underkategorier kan hjälpa personen som söker i databaserna om hen inkluderar 
någon av underkategorierna inkluderas det området i sökningen (Willman et al., 
2016).  
 
Artiklar som exkluderades var artiklar där deltagarna var under 18 år. Artiklar som 
enbart ut gick ifrån sjuksköterskans eller anhörigas perspektiv, på patientens 
upplevelse av delaktighet vid besiderapportering exkluderades. Inklusionskriterier 
för artiklarna var att de skulle utgå ifrån patientens perspektiv på delaktighet vid 
bedsiderapportering. Begränsningar för artiklarna var att de skulle ha engelsk text 
eller svensk, då det inte hade varit möjligt att förstå innehållet i artiklarna annars. En 
begränsning sattes för artiklar som behandlade det valda ämnet men innehöll 
akutsjukvårdsperspektiv valdes därför bort. Artiklarna i Cinahl skulle vara peer 
rewied, vilket innebär att de är granskade av en expert inom området innan de 
publicerades (Willman et al., 2016). Detta gick dock inte att välja i Medline, då alla 
artiklar i denna databasen från början är peer rewied. Artiklarna som togs med 
begränsades även av att de skulle vara mellan år 2009 – 2019 (Cronin et al., 2008). 
De sökord som användes som grund till denna litteraturöversikt och som passade till 
syfte, identifierades till Bedside shift report, patient participation, patient 
experience, se Tabell 1. Även booleska sökningar med orden AND och OR användes, 
detta för att utöka sökningen och ge mer alternativ till artiklar inom samma område. 
AND inkluderar alla sökorden och OR inkluderar alternativa synonymer som sökord 
om de finns några artiklar med de orden (Cronin et al., 2008; Willman et al., 2016).   
 
Tabell 1- Sökmatris 
 
Databas  
Cinahl 
 
Datum Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
Abstract 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat* 

25/3-19 ( (MH "Patient Centered 
Care") or patient safety ) 
AND ( bedside shift 
report or handoff or 
handover ) AND ( 
participation or 
engagement or 
involvement ) 

54 54 10 5 2 

26/3-19 (MH "Consumer 
Participation") AND 
bedside shift report or 
handoff or handover 
AND patients´ 
experiences or 
perceptions or opinions 
or attitudes or views or 
perspectives 

15 15 7 4 3 

Manuella 
sökningar 

    2 2 
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Databas  
Medline 
 
Datum Sökord Antal 

träffar 
Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskning Till 
resultatet* 

25/3-19 (MH "Patient 
Participation") AND 
(bedside shift report 
or handover or 
handoff ) 

29 29 11 4 1 

Manuella 
sökningar 

    3 3 

 
*Dubbletter Totalt antal artiklar med 

dubbletter 
Totalt antal artiklar utan 
dubbletter 

16 100 86 

 
Artiklar som valdes till analys genomgick en kvalitetsgranskning där protokollet för 
basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod, utformat på hälsohögskolan 
i Jönköping, se Bilaga 1. Kvalitetsgranskningen innehåller frågor vilket kan resultera i 
12 poäng som maxpoäng. De 4 första frågorna kallas för del 1 och krävs det att alla 
svar är ja annars uteslöts artikeln som kvalitetsgranskas. I del två uteslöts artiklar 
med poäng under 6 av 8 poäng totalt. För att artikeln skulle användas krävdes minst 
10 poäng av 12 poäng. Fem artiklar uppnådde inte kvalitetskraven vid 
kvalitetsgranskning och togs då inte med i litteraturöversikten. Resultatet bestod av 
11 artiklar som redogjorde för hur upplevelserna hos individer i Australien, England, 
Israel, Sverige, Kanada och Italien var, se Bilaga 2.  
 
Det är vanligt att söka fram studier i olika databaser som är relevanta för den egna 
litteraturöversikten. Sökningar som görs bör dock kompletteras med manuella 
sökningar (Willman et al., 2016). En manuell sökning innebär att annat material som 
exempelvis böcker eller andra artiklar granskas för att lokalisera information som är 
relevant för den egna litteraturöversikten. Manuella sökningar kan även göras då det 
finns begränsad mängd material till studien eller om exempelvis inspiration behövs 
(Fridberg, 2017; Willman et al., 2016). I den här litteraturöversiktens resultat 
inkluderades 5 manuella sökningar.  

Dataanalys  
Analysen är genomförd utifrån en induktiv ansats, vilket innebär att forskningen har 
sin början i empirin för att sedan övergå till att formulera uppfattningar och 
hypoteser efter insamlad data (Backman, 2016).  Analysarbetet har gjorts ifrån 
Friberg femstegsmodell där analysen är en process som startar med en helhet som 
sedan bryts ner till delar som skapar en ny helhet genom en sammansättning av de 
analyserade delarna (Friberg, 2017). Först lästes varje artikel igenom ett flertal 
gånger för att skapa en bild av området, detta genom att noga granska resultaten från 
de olika artiklarna och nyckelfynd togs fram. Detta gjordes först individuellt och 
sedan gemensamt. Sedan granskades nyckelfynden i varje individuell artikel. Därefter 
togs varje studies resultat fram och sammanställdes och en tydlig översikt av 
materialet skapades genom ett delat dokument där överstrykningar har gjorts i olika 
färgkoder för att kunna skapa olika grupperingar efter de lästa artiklarnas resultat. 
Sedan analyserades materialet genom att hitta skillnader och likheter i de olika 
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artiklarnas resultat. Hänsyn har behövt tas till det engelska språket då sorteringar 
och tolkningar har gjorts, vid svårigheter att översätta material har lexikon och 
översättningsprogram används. Materialet markerades med färgpennor för att kunna 
organisera upp materialet. För att hålla syftet centralt genom processen har det 
hållits levande under bearbetningen av artiklarna, genom att det har funnits 
närvarande genom hela förloppet. Materialet delades sedan upp och kunde 
avslutningsvis sammanställas till en ny helhet. Kategorierna som uppkom var Stärker 
säkerhet med underkategorin En i vårdteamet, Säga ifrån och kategorin I behov av 
utveckling med underkategorierna Vara med men ändå inte och 
Kommunikationssvårigheter, se Tabell 2.   
 
Tabell 2- kategorier & underkategorier.  
     
Kategori Underkategori 
Stärker säkerhet En i vårdteamet 

Säga ifrån 
 

I behov av utveckling 

 

Vara med men ändå inte 

Kommunikationssvårigheter 
 

Etiska överväganden  
Forskningsetik handlar om att hitta jämvikt emellan olika intressen inom 
forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). Helsingforsdeklarationen har stort inflytande 
över forskningsetiken och påtalar bland annat att en övervägning måste göras av 
behovet av ny kunskap och deltagarnas hälsa och intresse (World Medical 
Association, 2018). Detta stöds i svensk lagstiftning av lagen om etikprövning av 
forskning som syftar till att skydda den enskilda människan och respekten för 
människovärde vid forskning (SFS 2003:460). Forskaren bär dock det yttersta 
ansvaret själv för att forskningen utförs med god etisk standard (CODEX,2019). 
Forskningsetisk reflexion måste därför vara en självklar del av forskarens dagliga 
arbete (SOU 1999:4). Det är därför viktigt att författarna av en litteraturöversikt 
granskar artiklarna noga för att upptäcka etiska dilemman i artiklarnas utformning 
(Sandman & Kjellström, 2016). För att detta ska kunna vara möjligt krävs det att 
studenten har kunskap om värderingar och normer samt riktlinjer och lagar för hur 
forskningsarbete utförs etiskt trots att inget etiksgodkännande krävs i samband med 
litteraturöversikt (Sandman & Kjellström, 2016. I litteraturöversiktens samtliga 
artiklar skulle därför ett tydligt etiskt godkännande framgå för att inkludering skulle 
göras (Polit & Beck, 2013).  
 
Före arbetets start reflekterades vilken förförståelse som fanns angående syftet och 
hur detta kan komma att påverka tolkningsprocessen av artiklarna i arbetet. 
Förförståelsen är ofta omedveten, med detta menas att verkligheten inte endast 
tolkas genom våra sinnen utan att även tolkningar spelar in i hur människan 
uppfattar verkligheten (Thurén, 2016). Att vara medveten om de positiva och 
negativa erfarenheterna angående syftet genom hela arbetet leder till att resultat inte 
framställs eller utesluts för att överstämma med förförståelsen. 



9 
 

Resultat 

Stärker säkerhet 

En i vårdteamet 
Patienterna är överlag nöjda med bedside och de uppskattade att få delta, det finns 
enighet om att bedsiderapportering är positivt för att öka patientdelaktigheten 
(Bradley & Mott, 2014;Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016;Drach-Zahavy, & 
Shilman, 2014; Flink, Hesselink, Pijnenborg, Wollersheim, Vernooij-Dassen, Dudzik-
Urbaniak, Orrego, Toccafondi, Schoonhoven, Gademan, Johnson & Öhlén, 2012; 
Flink, Öhlén, Hansagi, Barach & Olsson, 2012; Jeffs, Beswick, Acott, Simpson, 
Cardoso, Campbell & Irwin, 2014; Lu,Kerr & McKinlay 2014; Lupieri, Creatti & 
Palese, 2016; McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2012; Tobiano, 
Bucknall, Marshall, Guuinane & Chaboyer, 2016;Wildner & Ferri, 2012).Patienterna 
kände i och med bedsiderapportering att deras åsikter var viktiga och de kände sig 
inkluderade i vården och att de genom bedsiderapportering kunde vara med och styra 
sin egen vård (Bradley & Mott, 2014;Drach-Zahavy, & Shilman, 2014). Dock har det 
visat sig att några patienter efterlyser mer delaktighet inom bedsiderapportering 
(Bruton et al., 2016). Patienter upplevade även att de var mer delaktiga vid 
bedsiderapporteringar på privata sjukhus än de statliga eftersom de hade högre 
förväntningar på servicen på de privata sjukhusen. (Tobiano et al., 2016). 
Delaktigheten kan yttra sig på olika sätt under bedsiderapportering, det kan handla 
om att motta information från vårdpersonal att delge information till personalen till 
exempel angående tidigare sjukdomar, medicinering och behandling, bidra med 
synpunkter angående behandling och omvårdnad (Flink et al., 2012b; Lu,Kerr & 
McKinlay 2014; McMurray et al., 2012; Tobiano et al., 2016 ).  
 
Det upplevdes positivt med en mer inkluderande överrapporteringsform, med 
villkoret att kunna delta på sin egen önskade nivå (Lu,Kerr & McKinlay 2014; Lupieri 
et al.,2016; Tobiano et al., 2016). Patienterna kände att de fick den information som 
de var berättigade till samtidigt som delaktigheten skapade möjligheter till att få svar 
på frågor, vilka förväntningar personalen hade för deras prognos och kommande 
vårdplaner (Bradley & Mott, 2014; Jeffs et al., 2014; Lu,Kerr & McKinlay 2014; 
McMurray et al., 2012). Dock så kände inte alltid alla att de gynnades av att få all 
information om sitt tillstånd utan detta kunde leda till att patienterna kände sig mer 
nervös då de fick information som inte var positiv. Patienterna önskade då att 
sjuksköterskan skulle överlämna dessa nyheter på ett professionellt, humant och 
ödmjukt sätt (Lupieri, Creatti & Palese, 2016).  
 
När bedsiderapportering användes utav sjuksköterskorna kände vårdtagarna att de i 
första hand var en person och i andra hand var en patient. Detta gjorde att vården 
kändes mer personlig, de upplevde att sjuksköterskorna tyckte att de hade rätt till att 
få ta del av informationen (Drach-Zahavy, & Shilman, 2014).  Deltagarna såg 
bedsiderapportering som en möjlighet att kunna se vem som skulle vårda dem 
kommande skiftet och hade då en chans att lära känna personalen och få ett ansikte 
på de som arbetade (Bradley & Mott, 2014; Jeffs et al., 2014; Lupieri, Creatti & 
Palese, 2016; McMurray et al., 2012).  
 
Bedsiderapportering gynnade god kommunikation (Lu, Kerr & McKinlay 2014). 
Positiva möten var gynnsamma för delaktigheten för att kunna öka vilja till att 
kommunicera med sin vårdpersonal, då patienter helst ville kommunicera med 
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personal som de hade bra erfarenheter av sedan tidigare. De uppskattades när 
personalen tog sig tid att sitta vid sängen och kunde ha en avslappnad konversation 
sinsemellan och fick de långa dagarna att gå lite fortare (Bradley & Mott, 2014; Flink 
et al., 2012b; Wildner & Ferri, 2012). Genom att bli erkända som partners kände 
alltså patienterna att sjuksköterskan upplevde att de hade rättighet till att delta i sin 
vård (McMurray et al., 2012). Patienterna känner därför att rapporteringen måste 
vara individanpassad där sjuksköterskan tar hänsyn till hens styrkor och förmågor 
(Flink et al., 2012a).   
  

Säga ifrån 
Många patienter ansåg att de kunde delta genom att verifiera uppgifter som utbyttes 
emellan sjuksköterskor under rapporten (Bradley & Mott, 2013; Lupieri et al., 2016; 
Tobiano et al., 2016; McMurray et al., 2010; Jeffs et al., 2014). Andra patienter såg 
främst bedsiderapportering som en konversation emellan två sjuksköterskor, men att 
det fanns möjlighet att avbryta med frågor vid oklarheter (Bruton et al., 2016). 
Somliga patienter uttryckte att de ville hålla sig så självständiga som möjligt (Tobiano 
et al., 2016) och att delaktigheten som erbjöds i och med bedsiderapportering 
gynnade deras självständighet (Flink et al., 2012b).  
 
Patienterna som upplevde att de tidigare hade haft sämre erfarenheter av 
informationsöverföring inom vården visade större intresse för att aktivt delta i 
rapporteringen, då dessa erfarenheter hade lärt dem att på ett effektivt sätt integrera 
med sina vårdare (Flink et al., 2012a; Flink et al, 2012b; Tobiano et al., 2016). 
Vårdtagarna som tillsammans med sjuksköterskorna tog på sig ett ansvar för att vara 
delaktiga under rapporteringstillfällena, upplevde ofta att kommunikationen genom 
vårdprocessen över lag fungerade bättre och de kände ökad känsla av empowerment 
och kontroll (Flink et al., 2012a; Lupieri et al, 2016).  
 
Patienter som uppfattade att de hade en nyckelroll vid överrapporteringen ansåg sin 
delaktighet som ett måste, på grund av de tidigare erfarenheterna (Flink et al., 
2012a). De som kände att de kunde påverka vården tyckte att de var lättare att 
Patienterna kände sig trygga när de visste att sjuksköterskan som gick på det 
kommande skiftet hade fått rätt information angående deras vård (Jeffs et al., 2014; 
Lupieri et al, 2016). Även kännedomen om personalen ökade tilliten hos patienten för 
vårdpersonalen (Wildner & Ferri, 2012).  

I behov av utveckling 

Vara med men ändå inte 
Vissa patienter ansåg att sjuksköterskan skulle ta mest ansvar vid 
bedsiderapporteringen och upplevde då att hen inte behövde vara delaktig utan tog 
därför mer passiv roll (Flink et al., 2012a). Patienterna kunde känna frustration då de 
blev manade till att ta en större roll och mer ansvar vid bedsiderapporteringen som 
sjuksköterskan, när de egentligen ansåg att det var sjuksköterskans ansvar (Flink et 
al., 2012a). Många patienter ville vara en del av bedsiderapporteringen men upplevde 
att de var överflödiga. Detta då sjuksköterskan redan hade tillräckligt med 
information enligt dem (Jeffs et al., 2014). Patienterna ansåg att deras information då 
var onödig och utan värde och valde därför att vara mer passiva (Flink et al., 2012b; 
Jeffs et al., 2014). 
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Det kunde även vara så att patienten hade egna förväntningar eller krav på hur hen 
ansåg att det skulle vara om hen var delaktiga, detta på en nivå som var passande och 
förutbestämd av patienten. Vissa patienter ville inte vara delaktiga alls (Bruton et al., 
2016; Jeffs et al., 2014; Tobiano et al., 2016: Wildner & Ferri, 2012), utan tog istället 
en mer passiv roll och lyssnade på den informationen som sjuksköterskorna 
rapporterade emellan gällande patientens situation (Bruton et al., 2016; McMurray et 
al., 2012). Patienterna gav då ingen information till sjuksköterskorna såvida de inte 
blev uppmanade eller fick en specifik fråga av sjuksköterskorna (McMurray., 2012). 
Vissa patienter kunde även vara oroliga över att deras delaktighet skulle distrahera 
sjuksköterskorna på något sätt, detta då de tänkte att sjuksköterskorna behövde 
kunna kommunicera med varandra och kunna koncentrera sig på uppgifterna. Att 
sjuksköterskorna då även skulle försöka få patienten att vara mer delaktiga 
upplevades enbart vara en onödig distraktion enligt patienterna (Bruton et al., 2016).  
 
Ett annat skäl till att patienter inte deltog, trots att de hade velat det, var då de 
upplevde att sjuksköterskorna vad tidspressade och hade många fler patienter (Flink 
et al., 2012b; McMurray, 2012). Patienterna upplevde många gånger att 
sjuksköterskan var stressad och hade mycket att göra och kunde ha svårt att hinna 
med att prata och ha längre samtal med patienten, vilket ledde till att patientens 
individuella behov blev åsidosatta (Flink et al., 2012a). Men detta gick även åt andra 
hållet, att patienten i sin tur inte gav information tillbaka till sjuksköterskan om de 
upplevde dem stressade (Flink et al., 2012b). Sjuksköterskans attityd var en viktig 
faktor för patienterna. Om sjuksköterskan var framåt och visade intresse och 
presenterade sig gav det en känsla av trygghet och välbefinnande hos patienterna 
(Jeffs et al., 2014).  Om de däremot uppfattade sjuksköterskornas attityder som 
negativa, ledde detta till mer passiva roller (Tobiano et al., 2016). 
 
Patienten upplevde även minskad delaktighet då sjuksköterskorna inte ansåg att 
patientens information som hen förmedlande var relevant eller om beslut togs i 
patientens frånvaro eller som patienten specifikt uttryckt sig emot om (Flink et al., 
2012b). Om sjuksköterskorna uppförde sig på detta sättet ledde det till att 
patienterna kunde känna sig väldigt små samt att deras delaktighet förminskades, 
men även deras vilja att vara delaktiga nonchalerades av sjuksköterskan (Tobiano et 
al, 2016). Att inte bli lyssnad på eller inte bli tagen på allvar gav även patienterna 
känslor av oro, ångest samt rädsla över deras nuvarande situation (Jeffs et al., 2014). 
Andra gånger då patienten hade velat vara delaktig vid bedside-rapporteringen blev 
det då stället att sjuksköterskorna pratade över huvudet på dem till enbart varandra 
(McMurray et al., 2012). Allt detta kunde leda till att ojämna maktfördelningar 
uppstod mellan patienten och sjuksköterskan, detta kunde vara orsak till varför 
patienterna inte ville vara delaktiga. I och med att sjuksköterskorna har kunskapen 
kan de även få makten, ansåg patienterna. (Tobiano et al., 2016). Om sjuksköterskan 
hade en negativ attityd kunde det även leda till att patienten inte kände förtroende 
och tillit mot sjuksköterskan och valde då att inte dela information med hen. 

Kommunikationssvårigheter 
Patienter upplevde att det var svårt att vara delaktiga om de inte mådde tillräckligt 
bra (Flink et al., 2012b; Tobiano et al., 2016; Wildner & Ferri, 2012). Patienter 
upplevde även att de inte ville vara delaktiga då de varit inlagda på sjukhus under en 
längre tid, att deras situation inte förändras så mycket från dag till dag. Detta ledde 
då till att patienten ansåg att det inte fanns någon mening med att vara närvarande 
vid överrapporteringen (Jeffs et al., 2014)  
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Något som patienterna även tog upp som kunde kännas som ett hinder vid bedside 
rapporteringarna var det medicinska språket som ibland användes vid samtal med 
patienterna (Lupieri et al., 2016). Patienterna upplevde att det inte alltid var lätt att 
förstå språket som användas inom sjukvården, men att som ung patient var det 
lättare att förstå än om patienten är äldre. I och med det medicinska språket blev det 
även medvetet eller omedvetet från sjuksköterskans sida, att patienten exkluderades 
från konversationen om denne inte förstod (Lupieri et al., 2014). Brist på information 
skapade enligt patienterna, en lucka i bedside rapporteringen då informationen, om 
det fick någon, inte stämde med vad som sedan utfördes eftersom informationen de 
fick var kortfattad och otillräcklig (Flink et al., 2012a). Om patienten även hade 
begränsade personliga resurser samt lägre kunnighet om hälsa och vad hälsa innebär, 
upplevde patienten svårigheter med informationen hen fick av sjuksköterskan men 
även att själv kunna ge information. Detta ledde i sin tur att patienten inte kunde 
vara delaktig på grund av att hen inte hade tillräckligt med kunskap. Detta innebar 
också att många patienter som inte hade tillräckligt med kunskap inte heller hade 
någon åsikt huruvida de ville vara delaktiga eller inte vid överrapporteringstillfället 
(Flink et al., 2012a).  
 
Oro över att andra eventuellt skulle kunna höra patienterna när de pratade med 
vårdpersonalen vid bedsiderapporteringen kunde ses som något problematiskt hos 
patienterna, det kunde även vara så att patienter inte kände sig bekväma med att 
lyssna på andra och deras överrapporteringar (Lu et al., 2014). Trots detta upplevde 
majoriteten av patienterna att det inte var något problem (Lu et al., 2014; Lupieri et 
al., 2016; McMurray et al., 2010), de upplevde att det var mer viktigt att vara 
delaktiga vid bedsiderapporteringen än att ingen skulle höra vad de pratade om 
(Lupieri et al., 2016). Många patienter ansåg att sjuksköterskorna var försiktiga och 
att de tänkte på att försöka undvika att bryta mot sekretessen (Lupieri et al., 2016). 
Vissa sjuksköterskor pratade däremot väldigt tyst, vilket kunde leda till att det var 
svårt för de patienter som har problem med hörseln, exempelvis äldre, att kunna höra 
vad som sades. Sjuksköterskorna tittade även ibland enbart ner i sina papper vid 
sängens fotända utan att involvera eller engagera patienten till delaktighet. Detta 
istället för att stå vid huvudändan av sängen och prata med normal samtalston, samt 
att fråga patienten om hen hade några frågor eller funderingar vilket enligt patienten 
hade varit bättre om hen ville vara delaktiga (Bruton et al., 2016). Vissa ämnen var 
dock mer känsliga enligt patienterna och värre att diskutera när det fanns andra 
patienter i rummet (Lu et al., 2014). Patienterna var oroliga att de i så fall skulle bli 
behandlade annorlunda eller på något sätt bli diskriminerade om andra fick höra om 
deras situation (Lu et al., 2014).  
 

Diskussion 

Metoddiskussion  
Metoden som har används för att svara på syftet är en litteraturöversikt med en 
induktiv ansats. Detta innebär att data har samlats in för att därefter formulera 
begrepp i form av teorier och hypoteser (Bakman, 2016). Syftet har analyserats med 
en kvalitativa ansats som används, då förståelse för innebörden av ett visst fenomen 
ska studeras denna metod betraktas vara passande då en analys ska göras angående 
vilka faktorer som påverkade patienterna. (Forsberg & Wengström 2003; Henricson, 
2017). Utbudet av artiklar var begränsat, därför valdes det att utöka sökningen av 
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artiklar genom att inkludera artiklar med mix-metod för att så kunna bredda utbudet 
av artiklar. Detta efter att ha diskuterat med en bibliotekarie på Jönköping 
University. Dock valdes det enbart att analysera de kvalitativa delarna i de tre mix-
metodstudier som tagits med i resultatet. Den valda bearbetningsmetoden av artiklar 
med mix-metod skulle kunna påverka resultatets utfall, då alla delar av artiklarna 
inte inkluderades. Samtidigt har resultatet kunnat utökas av att dessa artiklar har 
tagits med, vilket har kunnat skapa större bredd i resultatet. 

Sökorden skapades tillsammans med bibliotekarie på Jönköping University, som 
rekommenderade användningen av MeSH-termer vid sökning på databasen Medline 
och Cinhal subjekt headings på databasen Chinhal, då utbudet av artiklar inom 
sökområdet upplevdes begränsat vid primärsökningen. Enbart artiklar från de 
senaste tio åren, 2009–2019 användes (Cronin et al., 2008). Sökningar gjordes även i 
PsykINFO, men inga artiklar hittades som svarade mot syftet och därför uteslöts 
denna databas. Sökningarna gjordes först i Chinal och jämfördes därefter mot 
sökningarna i Medline för att upptäcka dubbletter, fem artiklar var dubbletter vilket 
stärker trovärdigheten i resultatet (Henricson, 2017). Fem artiklar var även funna 
genom manuella sökningar efter att ha läst referenserna till tidigare funna artiklar i 
databaserna, eftersom sökningar som görs bör kompletteras med manuella sökningar 
(William et al., 2016). De manuella sökningarna kan påverka resultatet genom att det 
blir större bredd på resultatet, men även information som annars hade gått förlorade 
kunde inkluderas i resultatet.   

Av de artiklar som valdes, är två skrivna av delvis samma författare samt är utgivna 
under samma år. Detta kan komma att påverka trovärdigheten (Thurén, 2016), då 
större procentuell del av resultatet kommer från samma författare. Artiklarna valdes 
ändå att ingå i resultatet efter noggrann analysering, då de svarade på syftet för detta 
arbete. Dock har materialet som tagits med i resultatet stor bredd gällande 
nationalitet, åldrar, kön och diagnoser, vilket stärker trovärdigheten i arbetet 
(Thurén, 2016). Samtidigt är ingen av artiklarna utförda i utvecklingsländer, vilket 
kan stärka överförbarheten inom ett land med liknande ekonomiska status, men kan 
även försvåra överförbarheten i länder med lägre ekonomisk status. En av artiklarna 
belyser främst delaktighet i stort inom vården, men ta upp bedsiderapportering som 
en del i sitt resultat. En av artiklarna i resultatet tar delvis upp bedside och 
delaktighet vid akutsjukvård men tar även upp andra sjukvårdssammanhang som 
stämmer överens med inklusionskriterierna. Resultatet kan ha påverkats av att delar 
av denna artikel blivit utesluten men denna studie har ändå valts att tas med i 
resultatet då de andra delarna av artikelns resultat svarar mot litteraturöversiktens 
syfte.  

Fem av artiklarna tog även upp sjuksköterskeperspektiv och/eller anhörigperspektiv 
samt patientperspektiv. I resultatet har dock enbart patientens perspektiv 
analyserats. Detta har inte påverkat resultatet då denna information inte svara på 
litteraturöversiktens syfte. Artiklar som har tagits med i resultatet är enbart skrivna 
på engelska då begränsade kunskaper finns inom detta språk har stor aktsamhet 
vidtagits vid tolkningar av artiklarna. Detta har gjorts genom att läsa materialet ett 
flertal gånger både enskilt och gemensamt för att hantera förförståelsen. Vilket 
stärker pålitligheten i resultatet (Henricson, 2017). Vid tillfällen då språket ändå var 
svår hanterligt användes i första hand lexikon och i andra han översättningsprogram.  

Kvalitetsgranskning har gjorts av samtliga artiklar genom att använda sig av 
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protokollet för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod utformat av 
hälsohögskolan, Jönköping University, se Bilaga 1. För att en artikel skulle inkluderas 
i resultat del skulle den minst uppfylla 10 av 12 poäng i 
kvalitetsgranskningsprotokollet. De artiklarna som inte uppnådde alla 12 poäng 
valdes ändå att ha med i resultatet då de punkter som inte uppfylldes inte ansågs 
inverka avsevärt på resultatets utgång. Trots en induktivansats har en förförståelse 
för ämnet sedan tidigare funnits hos bägge författarna. Det är viktigt att medvetande 
göra förförståelsen för att kunna hantera den (Thurén, 2016; Henricson, 2017). 
Förförståelsen har därför hanterats genom att författarna sedan starten av arbetets 
gång resonerat kring ämnet och hur detta inte ska komma att påverka resultatet 
under arbetsprocessen har litteraturöversikten opponerats av handledare och 
medstudenter som kritiskt har granskat arbetet och återkopplat till arbetet och 
justeringar har gjorts därefter.  

Resultatdiskussion  
Patienterna har en positiv inställning till att bli inkluderade in sin vård och är 
övervägande överens sinsemellan om att bedsiderapportering skapar möjligheter för 
detta. Patienterna ser delaktighet som en möjlighet att få till sig och delge 
information angående deras vård och hälsa. Detta stödjs även i tidigare studier 
(Andersson & Mangino, 2006). Patienterna upplevde inte bedsiderapportering som 
ett störande moment, utan uppskattade när sjuksköterskan tog sig tid att sitta 
tillsammans med dem och att de fick berätta om sitt tillstånd. Detta stärks även av 
Travelbee som säger att kommunikation är ett av sjuksköterskans mest väsentliga 
verktyg, då sjuksköterskan måste bekanta sig med patienten och inte enbart se 
diagnosen, utan lära sig att se personens enskilda karaktärsdrag (Travelbee, 1971). 
Detta går i linje med personcentrerad omvårdnad som säger att fokus ska ligga på 
individen och inte på sjukdomen (Van der Cingel, 2016). Bedsiderapportering har 
även visat sig ge mer tid för sjuksköterskorna att vara delaktiga med patienterna 
(Sand-Jecklins & Shermans, 2014).  Vårdtagarnas mest allmänna synpunkt 
beträffande möten med vården var att de hade fått ofullständig information, respekt 
och empati i vårdmötet (Jangland, 2009). Då sjuksköterskan får mer tid över till att 
lära känna patienten, skulle slutsatsen vara att bedsiderapportering kan öka 
möjligheten för att utföra personcentrerad omvårdnad. Vilket i sin tur kan leda till att 
en mer individ anpassad information skulle kunna ges vilket i sin tur skulle stärka 
delaktigheten (Eldh,2006). 

För att en patient ska kunna vara delaktig krävs det att hen har kunskaper inom det 
medicinska språket, är välinformerad och har goda personliga egenskaper. Detta 
säger även tidigare forskning som menar på att kunskap om det egna tillståndet var 
ett måste för att ha möjlighet att delta i sin egen vård (Eldh, 2006;Eldh, Ekman & 
Ehnfors, 2006). Om patienten inte har dessa kunskaper kan detta leda till oklarheter 
och att samtalet måste kompletteras vid annat tillfälle, för att patienten ska kunna ha 
tillfredställande delaktighet (Eldh, 2006; Swenne & Skytt, 2014). Därför är det viktigt 
att sjuksköterskan har förståelse om hur personliga egenskaper hos patienten 
påverkar vilka möjligheter de har till att kunna vara delaktiga i sin vård. 
Sjuksköterskan har därför stort ansvar att uppmärksamma vilka resurser patienten 
har, för att kunna skapa så goda förutsättningar som möjligt och för att patienten ska 
känna sig motiverad till att vara delaktig. Detta genom att till exempel anpassa det 
medicinska språket efter patientens förutsättningar att ta till sig det.   
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Sjuksköterskor uttrycker att bedisderapportering utvecklar kvaliteten av rapporten 
samt ökar den personcentrerade vården (Chaboyer et al., 2010). Bedsiderapportering 
har lett till mer individanpassad vård. Enligt patientlagen är vårdgivaren skyldig till 
att bjuda in patienter och/eller anhöriga till att delta i vården (SFS, 2014:821). Detta 
tydliggörs även i patientsäkerhetslagen, som lyfter att patientsäkerhetsarbete aktivt 
ska bedriva bland annat genom patientdelaktighet och att vårdgivare ska bjuda in till 
detta (SFS, 2010:659). Då patienternas har uttryckt att de känner sig mer involverad i 
och med bedsiderapportering, skulle detta kunna underlätta för att följa patientlagen 
och patientsäkerhetslagen. Patienterna uppskattade de fanns tid på dagen som var 
tillägnad åt att de kunde ställa frågor och direkt få feedback från personalen. Detta 
stämmer överens med tidigare forskning som pekar på att personalen kunde 
förstärka delaktigheten i och med den överenskommelse som fanns omedelbart vid 
bedsiderapporteringen (Ekman et al., 2011). Detta skulle även kunna stärka känslan 
av kontroll för patienten (Eldh, 2006). då patienten lättare kan planera för mötena i 
vården och kan ta kontroll över samtalen. Författarna ser därför positivt på 
bedsiderapportering då de gynnar delaktigheten vilket är ett viktigt mål enligt hälso- 
och sjukvårdslagen. Dock finns det flera utvecklingsmöjligheter. Bland annat behövs 
det mer långsiktig forskning angående hur det på bästa sätt kan standardisera 
bedsiderapporteringen för att den ska kunna gynna patientdelaktighet.  

Alla patienter har dock inte viljan eller motivationen till att delta. Många gånger 
behöver inte detta bero på patienten, utan kan istället bero på andra faktorer så som 
att maktfördelningen är ojämn eller att information undanhålls men de kan även 
bero på sjukdomen (Eldh, 2006; Larsson, Sahlsten, Sagesten & Plos, 2011). I somliga 
fall upplever vårdtagarna att de inte blivit tillfrågade under rapporten eller att 
sjuksköterskan inte har erbjudet dem möjligheter till att delta, detta har då i sin tur 
lätt till minskad delaktighet. Det är vårdgivarens ansvar att möjliggöra för delaktighet 
och bedsiderapportering skapar möjligheter för detta (Kerr, McKay, Kelly & McCann, 
2013). Tidigare forskning visar på att sjuksköterskan ofta upplever att patienten är 
mer delaktig än vad patient själv upplever sig vara (Timonen & Sihvonen, 2000). Den 
störta anledningen till mindre delaktighet var enligt både sjuksköterskorna och 
patienterna, svårigheter för patienterna att formulera frågor (Timonen & Sihvonen, 
2000). I resultatet har några patienter upplevt bedsiderapporteringen som en 
konversation sinsemellan sjuksköterskor men att det fanns möjligheter till att avbryta 
och ställa frågor. Detta skulle kunna förklaras med att patientens personlighet (Eldh, 
2006), som nämnts ovan spelar det stor roll vilka förutsättningar patienten har att 
vara delaktig. Då somliga patienter uttrycker att det har förutsättningar att fråga och 
avbryta medan andra inte alls känner att de vågar avbryta. Även sjuksköterskans sätt 
och vilja till att skapa förutsättningar för delaktighet kommer att spegla av sig i den 
individuella vårdsituationen.      

Sjuksköterskor har uttryckt i tidigare studier att de tycker att det är ett problem att 
hålla sekretessen vid bedsiderapportering, men efter att ha använt sig av 
bedsiderapportering under en längre tid och samlat på sig mer erfarenheter så ansåg 
de att nyttan övervägde risken (McMurray, Chaboyer, Wallis & Fetherston, 2009). 
Somliga av patienterna menar att de tycker att vidhållandet av sekretessen är ett 
problem då de upplever att den inte alltid följs exempelvis vid rapportering i en sal 
med fler vårdplatser. Men de flesta av patienterna är som sjuksköterskorna 
övertygade om att nyttan överväger risken, med andra ord de sätter sin delaktighet 
över sekretessen. I de studier som granskats i resultatet är det ingen som har 
undersökt bedsiderapportering och delaktighet ur ett långsiktigt perspektiv. Detta är 
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intressant då sjuksköterskorna uttrycker att sekretessproblematiken har minskat 
med tiden, vilket då skulle kunna vara ett område som kan fortsättas att utforskas. 
Det är dock viktigt att sjuksköterskan är medveten om att de finns patienter som 
upplever sekretessen som problem för att de ska kunna bemöta detta på ett 
professionellt sätt.  

Kliniska implikationer 

Bedsiderapportering har en positiv effekt för patientdelaktighet, det leder till ökad 
delaktighet för patienter som har önskan och motivationen att aktivt delta i sin vård. 
Sjuksköterskan har en viktig roll för att skapa möjligheter till delaktighet vid 
bedsiderapportering. Det krävs att sjuksköterskan kan anpassa den information som 
ges till patienten, för att kunna försäkra sig om att patienten har kunnat tillgodoses 
sig den information som getts. Samtidigt är det viktigt att sjuksköterskan förstår att 
hen och patienten inte alltid har samma uppfattning om vad delaktighet innebär för 
den enskilda individen Detta skulle i sin tur leda till en lättare utvärdering av 
delaktighet, för att i sin tur även kunna avgöra var det finns utvecklingsmöjligheter 
för sjuksköterskor. Om dessa utvecklingsfaktorer kan uppmärksammas blir det även 
lättare för organisationen i stort att stödja sjuksköterskornas arbete mot 
patientdelaktighet genom att bland annat utforma miljöer som skapar större 
möjligheter för bedsiderapportering till exempel enkelrum för att förhindra att 
sekretessen åsidosätts. 

Slutsatser 

Bedsiderapportering är en rapporteringsmodell som gynnar upplevelsen av 
delaktighet men som också är i behov av utveckling. Ett personcentrerat 
förhållningssätt från sjuksköterskan där hen ser patienten och inte enbart 
sjukdomen, stärker patientens upplevelse av delaktighet vid bedsiderapporteing. 
Patienterna har även en mer positiv upplevelse och även en ökad känsla av 
delaktighet, då de blev uppmanade till att vara mer delaktiga av sjukvårdspersonalen 
och fann sig då mer motiverade till att delta. Information är viktigt och kunde både 
vara något som ger patienterna möjlighet att vara delaktiga men även som kan 
försvåra delaktigheten, detta om patienten inte har tillräckligt med kunskap. 
Patienterna som valt att vara delaktiga, kan komplettera information, men även rätta 
till kommunikationsmissar som uppkom vid rapporteringen, vilket stärker 
säkerheten. Dock riskeras sekretessen att fallera då andra kan höra vad 
sjuksköterskorna pratar om vid överrapporteringen. Det är dock fler av både 
patienter och sjuksköteror som anser att det är viktigare att vara delaktiga än att 
behålla sekretessen. För att förhindra att olika upplevelser om vad delaktighet 
innebär skulle vidare forskning kunna utföras utifrån en kvantitativ ansats, med hjälp 
att till exempel ett instrument där graden av delaktighet skulle kunna mätas på 
patientens individuella nivå. En kvantitativ ansats kan ge det analyserade området en 
större bredd och därigenom kunna se sammanhang och jämföra resultaten. 
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