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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Överrapporteringen som sker inom vården har en viktig roll för omvårdnaden och 

behandling av patienter. Det finns olika rapporteringssätt och ett utav dessa är 

bedsiderapportering, som börjar bli allt vanligare inom dagens sjukvård. Brister i 

kommunikationen kan leda till felbehandlingar och vårdskador. Sjuksköterskor anser att 

rapportering som sker vid patientens säng minskar risken för missförstånd och därigenom 

ökar patientsäkerheten, vilken även stärks när patienterna blir involverade i sin vård.  

 
Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet, kommunikation 

och säkerhet vid bedsiderapportering (BRT) i vården.   

 
Metod: Litteraturstudien baserades på åtta kvalitativa och två mixade metod-artiklar.  

 
Resultat: De flesta patienter ansåg BRT vara en bra metod för att bli delaktiga i vården, samt 

för att vården skulle upplevas bättre och säkrare för patienterna. Patienterna uppgav att 

relationen till sjuksköterskorna var viktig och att BRT bidrog till att den personliga kontakten 

stärktes. De ansåg även att deras medverkan vid rapporteringen möjliggjorde att korrekt 

information om deras tillstånd förmedlades. Patienterna föredrog också en öppen dialog och 

samverkan, samt uttryckte att ett lättförståeligt språk från sjuksköterskorna främjade 

delaktigheten.  

 
Slutsats: Litteraturstudiens resultat lyfter fram både många positiva och negativa åsikter om 

patienters upplevelser av BRT. Resultatet visar att BRT är ett steg i rätt riktning mot 

patienternas delaktighet och den personcentrerade vården. Mer forskning inom området är 

önskvärt för att ta reda på hur patienterna upplever BRT, för att motivera sjuksköterskor att 

använda rapporteringsverktyget i vården.  

 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bedsiderapportering, patientsäkerhet, patientdelaktighet, kommunikation, 

upplevelse. 



  

ABSTRACT 
 
Background: The handover reporting in healthcare is an important part in the care and 

treatment of patients. There are different ways of reporting and one of those is bedside 

handover, this type of handover is becoming more common in today’s healthcare. Lack of 

communication can lead to inaccurate treatments and in some cases result in injuries due to 

incorrect treatment of patient. Nurses therefore consider a bedside handover by the patient’s 

bed to reduce the risk of misunderstanding and instead increase the patient’s safety. Has the 

opportunity to participate in their care.   

 
Purpose: The aim of this study was to describe patients’ experiences of participation, 

communication and safety in the bedside handover.  

 
Method: The literature study was based on eight qualitative and two articles with mixed 

method.  

 
Result: Most of the patients considered BRT to be a good method. It engages the patients in 

the treatment process and therefore creates a safer health care environment. Patients 

expressed that the relationship with the nurses was important and that BRT contributed to 

strengthening the personal contact. The patients also said that by being involved in the 

reporting process it was possible to correct any information about their condition that might 

be incorrect. Patients also preferred an open dialogue and that the nurses would use non-

medical language because it makes it easier for the patient to be involved. 

  

Conclusion: The results from the literature study highlights the patients experience of BRT, 

both the positive and negative opinions. It shows that BRT is a step in the right direction 

towards increasing the patients’ involvement and the person-centered care. More research in 

the field is necessary in order to find out how patients’ experience BRT, in order to motivate 

nurses to use the reporting tool in the care.  

 
 
 
 
Key words: Bedside handover, patient safety, patient participation, communication, 

experience.  
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1. BAKGRUND 

1.1 Överrapportering - vardagsarbete för sjuksköterskor  

Överrapportering inom vården är vardagsarbete för sjuksköterskor och det spelar en viktig 

roll för omvårdnaden och behandlingen av patienter. När rapportering sker har sjuksköterskan 

ett stort ansvar och det är viktigt att rätt information delges om patientens aktuella status och 

fortsatta planering. Vilken överrapportering som används skiljer sig åt på olika avdelningar 

och sjukhus. Det vanligaste sättet att överrapportera på är genom muntlig rapport om 

patienten, det hålls vanligen inne på ett kontor mellan sjuksköterskorna. Efter den muntliga 

rapporten träffar sjuksköterskorna patienterna inne på salarna och bildar sig en uppfattning 

om patientens status (Socialstyrelsen, 2017). Andra avdelningar använder sig av ‘’tyst 

rapportering’’ där sjuksköterskorna sitter och läser journalanteckningar från tidigare 

arbetspass (Athwal, Fields & Wagnell 2008). 

 

Informationsutbytet som sker vid överrapportering mellan sjuksköterskorna och även till 

patienterna kan vara riskabelt och leda till allvarliga konsekvenser, om felaktig eller utebliven 

information rapporteras (Socialstyrelsen, 2017). Felkommunikation vid överrapportering när 

patienter förflyttas mellan avdelningar eller vid skiftbyte hos personalen står för 80 % av de 

medicinska fel som sker inom vården. Brister i kommunikationen resulterar i felbehandlingar, 

fördröjning av behandlingar och längre vårdtider för patienter. Detta bidrar till att hela hälso- 

och sjukvården utsätts för en tyngre belastning med påverkan på samhällsekonomin (Walsh, 

Messmer, Hetzler, O’Brien, & Winningham, 2018).  

1.2 Definition av bedsiderapportering (BRT) 

En annan metod för överrapportering som börjar bli allt vanligare är ‘’bedsiderapportering 

(BRT)’’, där rapporteringen sker vid sängkanten inne hos patienten. Vid BRT är 

personcentrering i fokus och patienterna får vara med vid rapporteringen för att själv kunna 

delge aktuell status och få information om sin vård, samtidigt som individens autonomi och 

integritet kan stärkas (Usher, Cronin, & York, 2018). Bedsiderapportering är per definition en 

process där vårdpersonalen ger rapport om patientens status, vilket sker vid sängkanten för att 

involvera patienterna i samtalet. Rapporteringsverktyg används ofta av sjuksköterskor vid 

skiftbyte eller när sjuksköterskorna rondar patienter ihop med läkare (Andersson & Mangino, 

2006; Ofori-Atta, Binienda & Chalupka, 2015).  
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1.3 Sjuksköterskors syn på BRT  

Enligt sjuksköterskor är rapportering vid sängkanten en bra metod för att undvika 

missförstånd och öka patientsäkerheten. Genom att involvera patienten i den övergripande 

rapporteringen finns det möjlighet att identifiera och korrigera felaktig information (Groves, 

Manges & Scott-Cawiezell, 2016; Reinbeck & Fitzsimons, 2013; Schrim, Banz, Swartz & 

Richmond, 2018). Sjuksköterskor anser att BRT är betydelsefullt för att både patienter och 

sjuksköterskor ska få tillfälle att kommunicera med varandra. Det är viktigt att inkludera och 

bjuda in patienterna till samtal för att de ska kunna ställa frågor, uttrycka sina åsikter och få 

information om sin vård (Whitty, Spinks, Bucknall, Tobiano & Chaboyer 2016). Enligt 

Andersson och Mangino (2006) bidrar BRT till att stärka teamarbetet mellan 

sjuksköterskorna. När rapporteringen mellan två sjuksköterskor sker vid patientens säng, 

bidrar det också till att stärka relationen mellan patient och vårdpersonal, vilket 

sjuksköterskor menar är positivt för patienterna (Athwal, et al., 2008).  

 

Samtidigt som individen stärks av att vara delaktig finns studier där sjuksköterskor hävdar att 

BRT skapar svårigheter i att skydda patientens integritet och sekretess. Detta på grund av att 

samtalen ofta hålls i en miljö där andra personer kan höra vad som diskuteras (Ferguson & 

Howell, 2015; Riesenberg, Leitzsch & Cunningham, 2010). Största barriären för att 

implementera BRT är just skyddandet av patienternas integritet och sekretess enligt vissa 

sjuksköterskor (Malfait, Van-Hecke, Van-Biesen & Eeckloo, 2018).  

 

Rapportering som sker vid patientens säng har visat sig vara mer effektivt och mindre 

tidskrävande för sjuksköterskor, det bidrar till ett ekonomiskt sparande och mindre påverkan 

på samhällsekonomin. Övertiden hos vårdpersonalen har minskat eftersom rapportering vid 

patientens säng tar mindre tid än rapportering som sker mellan sjuksköterskor i ett separat 

rum (Athwal, et al., 2008). En anledning till tidssparandet och effektiviteten vid BRT är att 

det motverkar stereotypa, negativa kommentarer om patienten. Sjuksköterskorna anser att 

BRT gör dem mer professionella och mer fokuserade än när de sitter inne på ett kontor och 

rapporterar över patienterna (Gonzalo et al., 2013).  

 

1.4 Lagstiftning och sjuksköterskans roll  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen (SFS, 2017:30; SFS, 2014:821) framgår 

det att vården ska respektera patientens integritet, delaktighet och självbestämmande. För att 
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patienten ska känna delaktighet i sin vård utgår hälso -och sjukvården från de individuella 

förutsättningar och önskemål som patienten har angående exempelvis behandlingsalternativ 

och omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskan har en skyldighet att delge patienten rätt 

information om exempelvis olika undersökningar och hälsotillståndet, samt involvera 

patienten i vården för att öka säkerheten för individen. Enligt International Council of Nurses 

(ICN) etiska kod för sjuksköterskor, är sjuksköterskan ansvarig för att patienten får rätt och 

fullständig information om sin vård. Informationen ska ges på ett passande sätt och ska 

fungera som utgångspunkt för patientens samtycke till vård och behandling. När det gäller 

hantering av konfidentiell information har sjuksköterskan ett ansvar att inte dela med sig av 

dessa uppgifter till någon annan. Hur sjuksköterskan utövar sin egen roll i arbetet och ser till 

att yrkeskompetensen upprätthålls bygger på ett eget ansvar. Där det är viktigt att 

sjuksköterskan bland annat bidrar till en öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

1.5 Personcentrerad vård 

För att få individen mer delaktig i sin vård och för att sjuksköterskor ska arbeta i samråd med 

patienten har begreppet ‘’personcentrering’’ införts. Det används idag världen över och är en 

vårdform som bedrivs för att patienten skall stå i centrum och samverkan mellan olika 

professioner och behandlingen skall utföras tillsammans med patienten. Det handlar således 

om att tillgodose individens egna önskemål, värderingar och möjligheter, samtidigt som det 

är viktigt att visa engagemang och arbeta för partnerskap. För att detta ska fungera krävs en 

god och säker kommunikation runt patienten (McCormack & McCance, 2013). I vissa 

sammanhang pratas det om patientcentrerad vård istället för personcentrerad vård. Det är 

viktigt att särskilja dessa då de inte har samma innebörd. Patientcentrerad vård fokuserar mer 

på sjukdomen och behandlingen. När man använder begreppet patient lämnas personens 

unika egenskaper för en mer begreppsmässig kategorisering, där man klassificerar personerna 

efter deras gemensamma behov av stöd eller vård. När man arbetar personcentrerat är det 

grundläggande att bortse från sjukdomen. Alla kan utsättas för ohälsa och sjukdom och det är 

viktigt att förstå att personen inte blir sitt symptom eller sjukdom. Personen ska inte 

benämnas eller beskrivas som exempelvis blind, glutenintoleranten eller “han med 

lungcancer på sal 7”. Personbegreppet kretsar mer kring personens tillgångar och 

prioriteringar och delaktighet i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
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1.6 Definitioner av begrepp 
1.6.1 Delaktighet 

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska sjukvården i den mån det går utföras tillsammans 

med patienten. Patientens bakgrund och personliga behov ska ligga till grunden för den vård- 

och behandling som ges. Närstående till patienten har också rätt att vara delaktiga i vården 

om detta önskas av patienten. Enligt Socialstyrelsen (2015) är delaktighet ett begrepp som 

inom vården förtydligar att patienten har rätt till eget inflytande. Synen på delaktighet kan 

vara olika från person till person. Gemensamt är dock att alltid förhålla sig till den enskilde 

patientens tillstånd och förutsättningar. Det kan vara patienten själv som tar ett aktivt beslut 

eller så tar vårdgivaren ett beslut efter noga samtal med patienten som varit väl involverad i 

processen. Patienten har inte rättighet att helt på egen hand ta beslut, men patienten har rätt 

att bli välinformerad och få inflytande i vården. En bra relation måste etableras mellan 

sjuksköterska och patient för att öka patientens delaktighet. 

 

 

1.6.2 Kommunikation 

En definition av begreppet kommunikation är när betydelsefull information i form av ord och 

tecken byts ut sinsemellan. Kommunikation kommer från början av det latinska ordet 

communicare, vilket innebär att flera parter utför någonting tillsammans, där någon blir 

delaktig eller har någon koppling med. Det centrala i kommunikationen är att det finns ett 

aktivt lyssnande, ett respektfullt tankesätt och att den som lyssnar visar ett öppet sinne (Eide 

& Eide 2009). Inom vården är kommunikationen en viktig del för att skapa ett bra samarbete 

och ha möjlighet att tillgodose individens personliga behov. Kommunikationen kan 

förmedlas på olika sätt, dels genom gester och med kroppsliga rörelser men också vad som 

uttrycks verbalt och i skrift (Fossum, 2013).  

 

Inom hälso- och sjukvården syftar kommunikation till all den information som ges i samtalen 

mellan vårdpersonalen men också samtalen som förs med patienterna. Kommunikation 

handlar också om överförd information i exempelvis remisser, provsvar och journalsystem. 

Kommunikation- och informationsöverföring inom vårdarbetet är ett stort riskmoment om 

felaktig information delges eller uteblir. Det är också ett tillfälle där missförstånd lätt kan 

uppstå. För att kommunikationen ska fungera på bästa sätt och skapa säkerhet för patienten är 

det viktigt att göra alla berörda parter delaktiga i samtalen. Sjuksköterskor måste vara lyhörda 

för patienten och kommunicera efter patientens förutsättningar (Socialstyrelsen, 2017).  
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1.6.3 Säkerhet 

Flertalet av våra svenska lagar finns till för att skydda patienten och stödjer patientens 

säkerhet i vården. Enligt patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) skyddas patientens säkerhet 

genom att motverka vårdskada. Begreppet vårdskada innebär lidande, psykisk eller somatisk 

skada eller sjukdom som hade kunnat förebyggas eller undvikits, om hälso- och sjukvården 

utfört sitt arbete korrekt. Alltså är vårdskador associerade med företeelser som bedömts 

möjliga att förhindra. I enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vården 

ges med respekt för patientens integritet och självbestämmande. Vården ska finnas 

lättåtkomlig, främja delaktighet och kontakt till personalen. Vården ska inge trygghet, 

kontinuitet och säkerhet för patienten. Patientdatalagen (SFS 2008:355) finns också till för att 

höja patientens säkerhet i vården och skydda integriteten. I överensstämmelse med denna lag 

ska informationshantering inom vården sker på ett korrekt sätt. Personuppgifter och andra 

känsliga ämnen om patienten ska hållas skyddade från obehöriga som inte ska kunna ta del av 

informationen.  

 

En säker vård för patienten påverkas om patienten är delaktig i sin vård. Detta kan uppfyllas 

genom att patienten får tillräckligt med information och en möjlighet till en aktiv medverkan. 

Det är individen själv som har den unika kunskapen om vilka behov, resurser och 

förväntningar som är nödvändiga för att vården ska upplevas säker. Arbetet mot patientens 

säkerhet påverkas därmed positivt och förbättras om patienten får möjlighet att bidra med 

sina egna erfarenheter. Patientens perspektiv på vården kan skilja sig från hur vårdpersonalen 

upplever situationen, det är därmed betydelsefullt om patienten uppmuntras till delaktighet i 

sin vård för att höja säkerheten (Socialstyrelsen, 2017).  

1.7 Teoretisk referensram 

Joyce Travelbee är en välkänd teoretiker inom vårdvetenskap, hennes syn på människan och 

den kommunikativa delen i omvårdnadsarbetet har gjort att hennes teoretiska referensram 

ligger som grund för denna studie. Travelbee anser att det måste finnas en god 

mellanmänsklig process och hon tar avstånd ifrån att generalisera människor. Hon avfärdar 

att prata om ‘’patient’’ och ‘’sjuksköterska’’, kategorisering av människor får inte 

förekomma då det medför styrande riktlinjer där patienten hamnar i underläge och personliga 

egenskaper trycks ned. Enligt Travelbee är alla människor unika och varje individ som 

genomgår något tungt i livet kommer ha sin egen upplevelse av lidande, förlust och mening i 

sammanhanget. Travelbee betonar hur viktig kommunikationen är mellan sjuksköterska och 

vårdtagare, för att skapa en bra relation. Det är vårdtagaren som ska stå i centrum och 
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individen ska alltid ses jämbördig för att skapa en mellanmänsklig relation. Travelbee vill 

motverka skapandet av två olika roller och istället se båda parter som unika individer. Genom 

god och säker kommunikation där vårdtagaren får vara delaktig och förmedla sina tankar, 

behov och känslor främjas hälsan och lidandet minskar. Kommunikationen är enligt 

Travelbee ett av sjuksköterskans viktigaste redskap och det har en betydande roll för hur 

vårdtagaren upplever sin vård (i Kirkevold, 2000). 

1.7 Problemformulering  

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och Patientdatalagen (SFS 2017:30; SFS 2014:821) är en 

säker och delaktig vård viktig för att respektera människors integritet och självbestämmande. 

Vården ska vara personcentrerad och patienten ska stå i fokus (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Vid överrapportering när patienten exkluderas från att vara med vid rapporteringen 

och inte har möjlighet att lyfta fram åsikter och relevant information, kan det leda till 

vårdskada och felbehandling om rätt information inte når fram till patienten (Socialstyrelsen, 

2017). BRT kan därmed ge en möjlighet för patienten att bli involverad i informations- och 

kommunikationsutbytet i sin vård, vilket kan motverka vårdskada genom att felaktig 

information inte förmedlas vidare och att vården för patienten kan upplevas säkrare. Å andra 

sidan har BRT visat sig vara en metod som kan äventyra patientens säkerhet, då 

informationsutbytet om patienten ofta sker i miljöer där obehöriga kan ta del av 

diskussionerna (Ferguson & Howell, 2015; Malfait et al., 2018;  Riesenberg et al., 2010). I 

enlighet med patientdatalagen (SFS, 2014: 821) har sjuksköterskor en skyldighet att se till att 

konfidentiell information inte lämnas ut till obehöriga som kan komma att påverka patientens 

säkerhet, vilket kan skapa svårigheter med BRT som rapporteringsverktyg.  

 

Studier om sjuksköterskornas syn på rapporteringsverktyget går lätt att finna, däremot finns 

det dåligt med sammanställd forskning om patienters upplevelse av delaktighet, 

kommunikation och säkerhet vid BRT. Därför skildrar denna litteraturstudie patienters 

upplevelse av rapporteringsverktyget ’’bedside’’. 

1.8 Syfte 

Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av delaktighet, kommunikation och 

säkerhet vid bedsiderapportering (BRT). 

 
 

 



 7 
 

2. METOD 

2.1 Design 
För att besvara syftet och frågeställningarna har en litteraturstudie av beskrivande design 

tillämpats (Forsberg & Wengström, 2015).  

2.2 Sökstrategi 

2.2.1 Databassökning 

Sökningen utfördes i databaserna PubMed och Cinahl, vilka är databaser för studier bland 

annat inom vårdvetenskap. Båda författarna deltog i urvalsprocessen. För att få fram 

relevanta termer till studien användes sökverktyget ‘’Svensk-MeSH’’. Sökorden begränsades 

med relevanta ord för studiens syfte (se Tabell 1 med översikt av litteratursökningen).  

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökningen från valda databaser  
Databas Sökord Träffar Lästa 

abstract 
Lästa 
artiklar  

Granskade 
artiklar 

Utvalda 
artiklar 

PubMed 
181120 

Patient experience AND 
patient handoff AND 
Bedside  

10 8 5 4 3 

PubMed 
181120 

Bedside rounding AND 
patients perception  

8 3 1 1 1 

PubMed 
181127 

Bedside rounding  88 7 3 1 1 

PubMed 
181121 

Bedside handover 87 16 7 4 4 

Cinahl  
181127 

Patient attitude AND 
bedside AND interview 

145 16 3 1 0 

Cinahl 
181127 

Patient perspective AND 
bedside report 

23 5 3 1 1 

Cinahl 
181120 

Patient participation 
AND bedside report 

37 4 3 1 0 

PubMed 
181125 

Patient satisfaction AND 
bedside AND interview  

27 5 2 1 0 

Artiklar 
totalt:  

 425 64 27 14 10 
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2.2.2 Inklusions- och exklusionskriterier  

Intentionen var att endast kvalitativa originalartiklar som studerat patienters upplevelse av 

BRT skulle inkluderas. En kvalitativ ansats är enligt Forsberg och Wengström (2015) en bra 

metod när upplevelser och uppfattningar i olika sammanhang studeras. Endast artiklar 

tillgängliga i fulltext via Uppsala Universitetsbibliotek inkluderades och 

undersökningsgruppen skulle vara över 18 år. Patienterna i artiklarna skulle vårdas på 

avdelning där BRT användes som rapporteringsverktyg. Artiklarna skulle vara 

forskningsetiskt godkända eller redovisat ett etiskt ställningstagande.  

Artiklar som enbart redovisat sjuksköterskans syn eller utförts på barnavdelning har 

exkluderats. Studier som bedömdes ha låg kvalitet, inte helt besvarade syftet eller hade 

kvantitativ metod, valdes också bort.  

 

2.2.3 Urvalsprocessen 

Urvalsprocessen har skett i flera steg, där båda författarna deltagit. Utifrån antalet träffar 

studerades ett flertal abstract, sedan valdes de mest relevanta artiklarna för studiens syfte ut 

och lästes noga av båda författarna. Detta för att med säkerhet kunna använda materialet till 

denna studie. I samband med att dessa 27 artiklar lästes, bestämde författarna att artiklar av 
mixad metod också skulle inkluderas i studien. Detta för att få ett bredare urval av artiklar 

som kunde inkluderas, då det inte fanns tillräckligt många studier med bra kvalitet av 

patienternas upplevelse vid BRT, med kvalitativ metod. Av de två ingående artiklarna som 

valdes ut med mixad metod användes endast den kvalitativa delen. De 14 artiklar som stämde 

överens med syftet togs vidare för granskning och av dessa höll tio artiklar medel- eller hög 

kvalitet och inkluderades i litteraturstudien.  

2.3 Bearbetning och analys 

2.3.1 Kvalitetsanalys 

För att granska de ingående artiklarnas kvalitet användes en checklista för kvalitativa artiklar, 

framtagen av Forsberg och Wengström (2015). Artiklarnas värde har noga studerats genom 

13 frågor som belyste syfte, undersökningsgrupp, metod, dataanalys och resultatens dignitet. 

Granskningsmallen innehöll 18 frågor som besvarades med ja eller nej, dessa frågor användes 

som huvudunderlag för att bedöma studiernas kvalitet som hög, medel eller låg. Författarna 

modifierade mallen lite och tog bort frågan som skulle besvara om resultaten var återförda 

och diskuterade med undersökningsgruppen och även frågan om det fanns stabilitet och 
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överensstämmelse. En fråga om det fanns risk för bias exkluderades också eftersom 

författarna ansåg att risken alltid finns. En av de öppna frågorna där urvalet skulle beskrivas, 

omformulerades till en ‘’ja/nej-fråga’’ eftersom den ansågs betydande för kvaliteten. 

Artiklarnas kvalitet beräknades utifrån de 16 ja/nej frågor som ansågs relevanta. Beroende på 

antal ‘’ja’’ eller ‘’nej’’, grupperades artiklarna in i tre kategorier; hög, medel och låg. Vid 80 

% eller fler ‘’ja’’ (motsvarande 13 eller fler ‘’ja’’) uppskattades kvaliteten vara hög. 65 % 

eller mer (>10 ‘’ja’’) klassificerades som medel. 50 % eller mer (>8 ‘’ja’’) ansågs vara låg 

kvalitet. Sammanlagt granskades 14 artiklar. Åtta bedömdes ha hög kvalitet och två artiklar 

fick medelkvalitet, dessa inkluderades i studien. Övriga fyra artiklar ansågs ha låg kvalitet 

eftersom de fick mindre än 50 % ‘’ja’’, eller på grund av att syfte och metod inte stämde 

överens och besvarade denna litteraturstudie.  

 

I kvalitetsanalysen har författarna också haft i åtanke att de ingående artiklarna visat ett etiskt 

resonemang och att resultaten inte byggde på för gammal forskning. Av alla ingående artiklar 

inkluderades bara en som var äldre än tio år.  

 

2.3.2 Resultatanalys 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) sker analys av resultatets innehåll i fem steg. Första 

steget handlar om att författarna noggrant analyserar texten upprepade gånger för att kunna 

göra sig bekanta med innehållet. I nästa steg kodas det analyserade materialet och i tredje 

steget bildas kategorier av koderna. För att ha möjlighet att skapa kategorier måste mönster 

först hittas, som utförs i det fjärde steget. I det femte och sista steget menar Forsberg och 

Wengström (2015) att det är viktigt att resultatet tolkas och diskuteras tillsammans. 

  

För att komma fram till ett resultat i studien utgick författarna från Forsberg och Wengströms 

(2015) analysmetod. Artiklarna lästes separat av båda författarna. Därefter skedde diskussion 

och tolkning av materialet. De ingående artiklarnas resultat kodades in i olika färger utefter 

de tre huvudkategorier; delaktighet, kommunikation och säkerhet. Meningsbärande enheter 

plockades ut och sorterades under varje huvudkategori. Författarna analyserade de utklippta 

meningsbärande enheterna och jämförde de olika resultaten. Likheter och olikheter 

identifierades och ställdes mot varandra. I resultatanalysen fann författarna sju subkategorier 

som redogjorde för litteraturstudiens resultat (se figur 1).  
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2.4 Forskningsetiska överväganden 

Forskaren själv har det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och 

moraliskt godtagen. När forskningen handlar om att involvera människor, är det viktigt att se 

till att individen har gett samtycke till att delta och att informationen om vad syftet med 

forskningen innebär har kommit fram. Forskningen ska i den mån det går utföras och 

utformas tillsammans med patienten, samt ta hänsyn till patientens integritet och 

självbestämmande (Codex, 2018). 

  

För att kunna göra en etiskt korrekt litteraturstudie är det viktigt att alla artiklar som 

inkluderas är etiskt godkända och har presenterat alla resultat som forskningen verkligen 

visat. Artiklarna ska bygga på ett objektivt urval med analys av både för- och nackdelar. 

Forskningsetik i litteraturstudier är att presentera resultat sakligt och inte förvränga det 

(Forsberg & Wengström, 2015). I denna studie presenteras både positiva och negativa resultat 

för att få ett korrekt och nyanserat svar. 

 

3. RESULTAT 
Resultaten i den här litteraturstudien bygger på tio stycken originalartiklar som svarade på 

studiens syfte att söka svar på patienternas upplevelse av BRT. Åtta av dessa har en kvalitativ 

design med intervjuer som insamlingsmetod (Bruton, Norton, Smyth, Ward & Day, 2016; 

Burdick, Kara, Ebright & Meek, 2017; Cahill, 1998; Jeffs, et al., 2013; Kerr, McKay, Klim, 

Kelly & McCann, 2013; Lu, Kerr & Mckinlay, 2013; Lupieri, Creatti & Palese, 2015; 

McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & Gehrke, 2010). De andra två artiklarna skrivna av 

Shih, Addo-Tabiri och Sofair (2018) och Bradley och Mott (2013) har använt en mixad 

metod med både kvalitativ och kvantitativ design, men endast den kvalitativa delen är 

redovisad i litteraturstudien. Åtta av artiklarna fokuserade på enbart patienternas syn på BRT 

(Burdick et al., 2017; Cahill, 1998; Jeffs, et al., 2013; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; 

Lupieri et al., 2015; McMurray et al., 2010; Shih et al., 2018). De resterande två artiklarna 

undersökte både patienters och sjuksköterskors upplevelser av BRT, enbart patienternas 

åsikter har redovisats (Bradley & Mott, 2013; Bruton et al., 2016). Totalt har 229 informanter 

deltagit i litteraturstudien. Åtta av artiklarna har redogjort för könsfördelningen av deltagarna 

där 115 patienter var kvinnor och 82 män. Artiklarna som inkluderats är genomförda i fem 

olika länder; Kanada, Italien, USA, Storbritannien och Australien. Patienterna har vårdats på 

olika avdelningar. Tre av studierna är utförda på en akutmottagning, två på 

medicinavdelning, två på hjärtavdelning, en på kirurgavdelning och de sista två studierna har 
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genomförts på olika avdelningar (se bilaga 1). Åtta av artiklarna bedöms ha hög kvalité 

medan två bedömdes till medelkvalité. För mer information om de ingående studiernas syfte, 

undersökningsgrupp, metod, resultat och kvalité, se bilaga 1. 

  

Litteraturstudien baserades på de tre huvudkategorier som presenterades i syftet: delaktighet, 

kommunikation och säkerhet. I analysen fann författarna sju subkategorier av upplevelser, 

vilka presenteras i Figur 1 nedan. I kommande delar redogörs dessa sju subkategorier mer 

ingående. 

 
 
Figur 1. Översikt av sortering av resultat. 

3.1 Patienternas upplevelse av delaktighet vid BRT  
3.1.1 På vilket sätt BRT involverar patienterna  

Involveringen i BRT möjliggjorde att patienterna kunde ställa frågor, ge kompletterande 

information till sjuksköterskorna och styrka den information som fördes vidare. De upplevde 

att det var ett personligt och effektivt tillvägagångssätt som gjorde dem mer delaktiga i 

vården (Bradley & Mott, 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2015). Trots att de flesta 

patienter uppgav en positiv attityd till involveringen i BRT, fanns en önskan om att bli ännu 

mer delaktiga. De upplevde att sjuksköterskorna ofta pratade med varandra och åsidosatte att 
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patienten var med och lyssnade på samtalet (Lupieri et al., 2015). Patienter i andra studier 

upplevde istället att de var väl involverade i BRT, de blev personligt tilltalade och fick 

bekräftelse på hur läget såg ut. De upplevde att deras åsikter om vården spelade stor roll och 

de kände sig värdesatta av sjuksköterskorna (Bradley & Mott, 2013: Kerr et al., 2013).    

“ Hearing handover gives a friendly kind of feel rather than being just a number. You feel like 

an actual person rather than just somebody with something” (Kerr et al., 2013 s. 1689). 

 

I artikeln av McMurray och medarbetare (2010) upplevde patienterna att BRT möjliggjorde 

att de fick information om sitt medicinska tillstånd, förståelse för personalens förväntningar 

på deras vård och den kommande planeringen för vården. Patienterna tyckte att BRT gjorde 

dem mer delaktiga, speciellt de patienter som ville veta allt om sitt tillstånd. De var glada att 

bli tillfrågade om sina åsikter, särskilt när det hjälpte dem att klargöra sina förväntningar och 

eventuella missförstånd. Generellt ansåg patienterna i studien av Lupieri och kollegor (2015) 

att det var tillfredsställande att delta vid BRT. Trots en positiv upplevelse framkom det att 

involveringen kunde leda till oro när sjuksköterskan delgav negativ information om deras 

tillstånd.  

  

En patient uppgav att deltagandet vid BRT gjorde det möjligt att bli informerad om vad som 

pågick och samtidigt bli delaktig genom att få uppdaterad information om sin vård (Jeffs et 

al., 2014). Medan en annan patient i studien av Cahill (1998) inte ansåg att informationen var 

givande, utan istället ifrågasatte värdet med BRT och patienternas delaktighet. Patienten 

menade att sjuksköterskan redan hade tillräckligt med information som behövdes och var 

frustrerad över att involveras i processen. Hen ansåg att det var mer tidskrävande och 

kontraproduktivt. 

 

3.1.2 Patienternas uppfattning om hur mycket de själva vill engagera sig vid BRT 

I vissa studier uppgav deltagarna att de inte ville vara engagerade i BRT och föredrog att ha 

en passiv roll och endast höra vad sjuksköterskorna diskuterade (Bruton et al., 2016; Cahill, 

1998; Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2010). Anledningen till ointresset i studien av 

Cahill (1998) var att patienterna inte ville uppta sjuksköterskornas tid och “styra båten”, som 

en av patienterna uttryckte sig. Orsaken till den låga engagemangsnivån hos flertalet av 

deltagarna i studien av Bruton och medarbetare (2016) berodde istället på att de ansåg att 

involveringen av patienterna skulle skapa tankeintegration och eventuellt bidra till distraktion 

i sjuksköterskornas arbete. I samma artikel uttryckte en patient att BRT kändes påträngande, 

det var jobbigt att bli väckt för att delta i rapporteringen. Ibland var sjuksköterskorna alldeles 
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för upptagna med rapporteringen hos patienterna, vilket gjorde det svårt för andra patienterna 

att få hjälp när de var i behov av det (Bruton et al., 2016). Patienterna som var inneliggande 

på sjukhuset en längre tid ansåg också att det var påfrestande att bli väckta för BRT. De 

uppgav att informationen som de fick ta del av endast blev upprepad och överflödig, eftersom 

deras status inte förändrades (Jeffs et al., 2014).  

 

En annan uppfattning om hur mycket patienterna ville engagera sig vid BRT framkom från 

studierna av Kerr och kollegor (2013) och McMurray och medarbetare (2010). I dessa studier 

uppgav vissa informanter att de bara ville engagera sig i rapporteringen när de blev tillfrågade 

av sjuksköterskorna och involverade i rapporteringen.  

 

Det fanns också patienter som ville ha ett starkt engagemang och ta del av så mycket av 

information som möjligt gällande deras vård (Jeffs et al 2014; Lupieri et al 2015; McMurray 

et al., 2010). I vissa studier framgick att engagemanget motsattes av olika anledningar. 

Sjuksköterskorna pratade ofta över huvudet på patienterna och nonchalerade dem och 

patienterna fick inte tillräckligt med information om deras sjukdomstillstånd för att kunna 

ställa frågor (Cahill, 1998; Lupieri et al., 2015).  

“They should have answered my questions… well, they answered actually… but they 

generally don’t pay too much attention to the fact that the patient is listening and would like to know 

something while they report” (Lupieri et al., 2015 s. 32). 

 

3.1.3 Patienternas relation till sjuksköterskorna  

Patienterna uttryckte ett skapande av utrymme för personlig kontakt med sjuksköterskan och 

upplevde att BRT gav utrymme att koppla och knyta an till personalen på ett personligt sätt. 

De ansåg det väldigt positivt att sjuksköterskorna presenterade sig i början av sitt arbetspass, 

där de fick träffa personalen personligen och få ett namn och ansikte på vem skulle ta hand 

om dem (Bradley & Mott, 2015; Jeffs et al., 2013; McMurray et al., 2010). Genom att 

sjuksköterskorna samtalade och delade med sig av professionell information till patienten 

kunde de själva bli insatta och få kunskap om deras tillstånd. De uppgav att vården kändes 

mer personlig, de kände sig som individer och inte patienter (McMurray et al., 2010). Det 

fanns en god samverkan mellan patient och sjuksköterska där patienterna kände att de fick ta 

del av all information. Ingenting undanhölls från dem, de kände sig väl omhändertagna och 

lyssnade på (Burdick et al., 2017; Shih et al., 2018). 
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I studien av Cahill (1998) framkom istället en tydlig uppdelning mellan sjuksköterskorna och 

patienterna. Ett upprätthållande av professionell dominans medförde att patienterna inte 

kände samma personliga kontakt. De uppgav också att när de var akut sjuka eller i början av 

sjukdomen var samverkan med sjuksköterskan väldigt dålig. Patienterna hade ingen 

möjlighet att själv ta ansvar över sin vård och det var sjuksköterskan som tog besluten åt 

patienten (Cahill, 1998). Ett avstånd mellan patient och sjuksköterska beskrivs även i studien 

av Lupieri och medarbetare (2015), där patienterna upplevde dålig relation och samverkan till 

sjuksköterskan. De upplevde att de blev åsidosatta i rapporteringen och inte fullt delaktiga. 

Trots detta kände de sig bekväma med sjuksköterskorna och uppskattade deras vänlighet, 

försiktighet och humanitära sätt att arbeta på (Lupieri et al., 2015). 

 3.2 Patienternas upplevelse av kommunikation vid BRT 

3.2.1 Lättbegripligt språk och undvikande av slentrianmässig kommunikation  

I studien av Lu och medarbetare (2013) ansåg informanterna att kommunikationen var 

svårbegriplig. De ville att personalen skulle undvika slentrianmässig kommunikation. De var 

också oroliga för att yngre sjuksköterskor inte skulle förstå allt som rapporterades under 

BRT, när svåra termer användes i kommunikationen. Liknande resultat framkom i studien av 

Shih och medarbetare (2018) där patienterna uppskattade när de fick informationen förklarad 

på ett lättbegripligt språk, istället för att använda ‘’läkartermer’’ som bidrog till att 

informationen var svår att förstå i kommunikationsutbytet. I artikeln av Lupieri och 

medhjälpare (2015) var det professionella vokabulären endast ett problem hos de äldre 

patienterna, medan de yngre inte uppgav den slentrianmässiga kommunikationen som något 

problem. 

  

Patienter i studien av Cahill (1998) upplevde att språket under BRT var oacceptabelt, 

kontrollerande och manipulativt. På grund av den komplicerade kommunikationen ville vissa 

patienter inte vara så engagerade. Andra informanter i samma studie uppfattade dock 

jargongen mellan sjuksköterskorna som positiv, att det framhävde personalens kunskap och 

gav patienterna trygghet och förtroende till sjuksköterskan. Informanterna i studien av Kerr 

och kollegor (2013) såg inte att sjuksköterskans jargong i kommunikationen ingav trygghet, 

snarare tvärtom. Det skapade oro och ångest när de inte förstod vad som framfördes på grund 

av de svåra ord som användes av sjuksköterskorna i kommunikationen. Detta var speciellt ett 

stort problem för patienter som inte hade engelska som förstaspråk. 
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3.2.2 Hur informationen levererades & betydelsen av öppen dialog  

I studien av Kerr och medarbetare (2013) förklarade informanterna att om deras medicinska 

tillstånd hade förvärrats och de inte blivit informerade om det tidigare, ville de inte att 

sjuksköterskan skulle ta upp det under BRT. De ansåg att det blev en dålig diskussion när 

sådant som patienten själv inte var medveten om diskuterades. Patienterna hade en förväntan 

på att sjuksköterskorna skulle hantera ny och känslig information på ett professionellt sätt i 

samtalet. Det var även viktigt att sjuksköterskorna levererade informationen på ett 

humanitärt, professionellt och känslosamt sätt. Detta var särskilt påtagligt när negativ 

information om patientens tillstånd diskuterades (Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2015). Hur 

sjuksköterskan levererade informationen i kommunikationsutbytet var även avgörande 

studien av Cahill (1998). Enligt dem var sjuksköterskornas verbala kommunikation central 

för att effektivisera deras upplevelse och planering av vården. Att det var viktigt att 

kommunikationen hade förmedlats på rätt nivå till patienterna framgick också i artikeln av 

Shih och medarbetare (2018) och de ansåg att brist på förberedelse och förlust av 

uppmärksamhet i dialogen bidrog till att informanterna upplevde situationen som obekväm. 

 
Ytterligare ett resultat som framkom i litteraturstudien angående kommunikationen vid BRT 

var betydelsen av en öppen dialog (Burdick et al., 2017; Cahill, 1998; Kerr et al., 2013; Lu et 

al., 2013). I artikeln av Lu och medförfattare (2013) beskrevs den interaktiva 

kommunikationen som avgörande för deras vård. De hade rätt att få information om sitt 

tillstånd och deras medverkan i samtalet kunde minimera felaktigt överförd information vid 

rapporteringen. Informanterna i artikeln av Cahill (1998) har uttryckt att BRT präglades av en 

öppen kommunikation, ömsesidigt stöd och lagarbete mot patientens mål i vården.  

3.3 Patienternas upplevelse av säkerhet vid BRT 

3.3.1 Uppfattning om given säker vård vid BRT 

Vården som gavs till patienterna upplevdes bättre och säkrare när de själva fick vara 

involverade och medverka i rapporteringen genom BRT (Burton et al., 2016; Cahill, 1998; 

Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; Lupieri et al., 2015). Patienterna upplevde en starkare 

säkerhet när de vid rapporteringen hade möjlighet att säkerställa att korrekt information 

förmedlades mellan sjuksköterskorna i skiftbytet. De hade möjlighet att ställa frågor och ge 

personalen kompletterande information om sitt tillstånd för att garantera en säkrare vård 

(Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013). Att patienterna visste att korrekt och 

relevant information överlämnats mellan sjuksköterskorna bidrog till att de kände 

tillförlitlighet för vården (Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013). En patient i studien av Jeffs och 
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medarbetare (2013) uppgav till och med en känsla av makt [empowerment] när det framgick 

att sjuksköterskan hade fullständig information om patientens status och vårdplan. Liknande 

uppfattning gavs i artikeln av Lupieri och medarbetare (2015) där BRT gav patienterna en 

positiv känsla av kontroll. Patienterna i studien av Burton och medarbetare (2016) kände 

också trygghet och säkerhet av att veta att sjuksköterskan hade rätt information. De kände 

osäkerhet om sjuksköterskan inte verkade ha rätt inblick i patientens vård och behandling.  

 

3.3.2 BRT:s påverkan på integritet och sekretess 

Av de ingående artiklarna i litteraturstudien har sju av dessa redovisat resultatet om hur 

patienterna upplevde att deras integritet påverkades (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Kerr et 

al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2015; McMurray et al., 2010; Shih et al., 2018). I sex 

av dessa såg majoriteten av informanterna inte något problem med att diskutera sitt 

hälsotillstånd framför andra patienter (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri 

et al., 2015; McMurray et al., 2010; Shih et al., 2018). I artikeln av Kerr och medarbetare 

(2013) föredrog däremot majoriteten av patienterna att överlämnandet inte skulle utföras vid 

sängen, för att skydda patientens integritet. Å andra sidan var det ingen av patienterna som 

hade upplevt att deras integritet hade äventyrats på grund av BRT.  

 

Trots att majoriteten av patienterna i studierna ansåg att BRT inte påverkade integriteten och 

säkerheten, fanns det informanter som kände en viss påverkan (Cahill 1998; Jeffs et al., 2013; 

Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010; Shih et al., 2018). Bland dessa fanns det skiljaktiga 

meningar om hur patientens integritet och sekretess hade äventyrats. Detta berodde på vilket 

sätt sjuksköterskan hade uttryckt sig på, vart på avdelningen diskussionen ägt rum och vad 

som hade diskuterats under BRT. I studien av Jeffs och medarbetarna (2013) uppgav några 

patienter en oro över att sjuksköterskan diskuterade deras hälsosituation vid sängen med en 

hög ton och att de tilltalade patienterna med fullständiga namn. Patienterna i studien av 

Lupieri och kollegor (2015) ansåg istället att sjuksköterskorna använde sig utav en bra och 

mjuk samtalston. Rapporterna hölls dessutom oftast när de andra patienterna var borta. I 

artikeln av Cahill (1998) uttryckte en av informanterna att miljön på avdelningen var väldigt 

intim vilket gjorde det svårt att föra privata samtal. Två patienter i studien av McMurray och 

författarna (2010) såg också miljön som ett problem för integriteten. De tyckte integriteten 

blev påverkad av att män och kvinnor delade sal och att det skapade oro hos patienterna när 

diskussion av känsliga ämnen skedde i flerbäddssalar. I studien av Lupieri med flera (2015) 

poängterade deltagarna istället att det inte fanns något intresse av att höra de andras samtal. 
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Eftersom alla patienter befann sig i samma situation ansåg dem att det inte var något problem 

med delade salar.  

 

I studien av Kerr och medarbetare (2013) framkom åsikten att sjuksköterskorna borde 

behandla sårbar information som exempelvis sexuell hälsa, droger och alkohol på ett 

finkänsligt sätt. Vissa patienter ville också att sjuksköterskorna skulle vara diskreta och be 

besökare eller familjemedlemmar lämna rummet vid BRT, eller åtminstone fråga om 

patienten ville ha någon annan närvarande vid rapporteringen (Kerr et al., 2013).  För att 

säkerställa trygghet hos patienten borde känsliga ämnen som psykisk ohälsa, sexuellt 

överförbara sjukdomar och religion inte diskuteras vid sängen. Dessutom kunde denna 

information leda till diskriminering för omgivande individer och det kunde kännas obehagligt 

att exempelvis ta del av andra personers mentala ohälsa (Lu et al., 2013).  

 
4. DISKUSSION  
Resultatet har presenterats i tre huvudkategorier i enlighet med syftet. Första kategorin 

redogjorde för patientens delaktighet där de flesta patienter ansåg att BRT vara en bra metod 

för att bli delaktiga i vården. Det fanns delade meningar om patienten ville ha en aktiv eller 

passiv roll under rapporteringen. Patienterna uppgav att det var viktigt att ha en bra relation 

till sjuksköterskorna och att BRT bidrog till att den personliga kontakten stärktes. I andra 

kategorin som berörde patienternas uppfattning om kommunikationen, ansåg de att 

sjuksköterskorna ofta använde ett komplext språk. De önskade generellt ett mer lättförståeligt 

språk för att främja delaktigheten. Hur informationen levererades var avgörande, patienterna 

föredrog en öppen dialog med sjuksköterskorna. I litteraturstudiens tredje kategori om 

säkerhet framkom att vården som gavs till patienterna kändes säkrare och upplevdes mer 

givande när de fick delta i BRT. Patienternas medverkan vid rapporteringen möjliggjorde att 

korrekt information om deras tillstånd förmedlades. Majoriteten av patienterna i studierna 

ansåg att BRT inte påverkade integriteten, de såg inget problem med att diskutera deras 

hälsotillstånd framför andra patienter. Trots detta fanns det patienter som uppgav att 

integriteten blev påverkad, detta berodde på vilket sätt sjuksköterskan hade uttryckt sig på, 

vart på avdelningen diskussionen ägt rum och vad som hade diskuterats under BRT.  

4. 1 Resultatdiskussion 
4.1.1 Delaktighet  

Patienterna har rätt till att vara delaktiga i sin vård. Hälso- och sjukvården ska arbeta 

tillsammans med patienten och sjuksköterskan har ett ansvar att involvera patienten i vården 
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(SFS, 2014:821). Patienterna från denna litteraturstudie ansåg att BRT var ett personligt och 

effektivt rapporteringsverktyg. De upplevde ökad delaktighet i vården genom att de fick vara 

involverade och fick möjlighet att ställa frågor samt komplettera och stärka information som 

diskuterades (Bradley & Mott, 2013; Lu, Kerr & Mckinlay, 2013; Lupieri, Creatti & Palese, 

2015). Detta uppgav sjuksköterskorna i studien av Whitty och medarbetare (2017) likväl som 

en viktig aspekt, patienterna ska inkluderas och få uttrycka sina åsikter och få information om 

sin vård. Patienterna uppgav att de kände sig, värdesatta, lyssnade på och att deras åsikter var 

värdefulla för sjuksköterskorna (Bradley & Mott, 2013; Kerr, McKay, Klim, Kelly & 

McCann, 2013). Patienternas beskrivning av delaktighet påvisar att personcentrering existerar 

ute i verksamheterna, där fokus ligger på att vårdbeslut ska utföras tillsammans med patienten 

för att individen ska känna sig involverad (McCormack & McCance, 2013).  

 

Resultatet i litteraturstudien visar att patienterna generellt kan delas in i tre olika grupper 

baserat på den grad till vilken de själva ville engagera sig i sin egen vård. Den första gruppen 

ville vara passiva och bara höra vårdpersonalens diskussioner (Bruton et al., 2016; Cahill, 

1998; Jeffs et al., 2014; McMurray et al., 2010). Den andra gruppen föredrog att engagera sig 

i de fall där de blir tillfrågade av sjuksköterskorna och mer inbjudna till samtal (Kerr, et al., 

2013; McMurray et al., 2010). Den tredje och sista gruppen av patienter är de som ville ha ett 

stort engagemang för att bli så delaktiga som möjligt i sin egen vård (Jeffs et al., 2014; 

Lupieri et al., 2015; McMurray et al., 2010). På vilket sätt individen vill engagera sig kan 

bero på hur sjuksköterskan agerar mot patienten. Sjuksköterskan har en roll att framföra 

tillräckligt med information för att patienten ska kunna bli involverad och ha lättare att 

uttrycka åsikter (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Likväl menar Travelbee (i Kirkevold, 

2000) att det är sjuksköterskans roll att förhålla sig till patientens uppfattning om sin sjukdom 

och lidande och se till att patienten finner mening i tillvaron. För att detta ska ske behöver 

sjuksköterskan etablera en mellanmänsklig relation, så att patienten uppmuntras till 

engagemang.  

 

I resultatet framkom att patienter ansåg att delaktigheten möjliggjorde personlig kontakt till 

sjuksköterskorna. De uppskattade samarbetet med sjuksköterskorna, att de presenterade sig 

inför patienterna och tyckte att sjuksköterskorna involverade dem i BRT (Bradley & Mott, 

2015; Jeffs et al., 2013; McMurray et al., 2010). Detta överensstämmer med Travelbees (i 

Kirkevold, 2000) omvårdnadsteori där hon menar att första mötet är viktigt eftersom 

individerna är främmande för varandra. Det är viktigt att sjuksköterskan presenterar sig för att 

kunna etablera ett mellanmänskligt band. Å andra sidan fanns också informanter i studien 
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som upplevde en tydlig uppdelning mellan sjuksköterskorna och patienterna vid BRT. De 

kände ingen personlig kontakt på grund av sjuksköterskans professionella dominans och 

ansåg att de blev åsidosatta i samtalet (Cahill, 1998; Lupieri et al., 2015). Dessa åsikter talar 

emot Travelbees omvårdnadsteori (i Kirkevold, 200) där hon inte vill generalisera människor 

och skapa olika roller. Det fanns informanter i litteraturstudien som upplevde dålig 

delaktighet i början av sjukdomen eller när de var väldigt sjuka. De hade ingen möjlighet att 

ta eget ansvar och sjuksköterskorna tog besluten åt dem (Cahill, 1998). Detta motsäger hur 

Socialstyrelsen (2015) definierar begreppet delaktighet, där patient själv har rätt till eget 

inflytande i sin vård. Som sjuksköterska finns ett ansvar att se till att patienten är 

välinformerad för att hen ska kunna vara delaktig i vården, oavsett vilket tillstånd patienten 

har. Författarna till litteraturstudien ser däremot en svårighet med att tillgodose patientens 

rättigheter i denna situation. Har patienten svårt att uttrycka sina åsikter och är väldigt sjuk 

kanske sjuksköterskan måste agera utan patientens delaktighet. Det kan uppstå ett etiskt 

dilemma om varken patient eller anhöriga finns att tillgå, vilket gör att sjuksköterskan måste 

frångå autonomiprincipen där patientens vilja och rätt till eget inflytande ska respekteras. 

Istället får sjuksköterskan överväga att följa människovärdesprincipen och godhetsprincipen 

för att bidra till välbefinnande, inte åstadkomma skada och rädda mänskligt liv.  

 
 
4.1.2 Kommunikation 

Patienterna upplevde att när sjuksköterskorna skulle dela med sig av information till 

patienterna var kommunikationen i många fall svårbegriplig. Det var speciellt den äldre 

generationen som ansåg det svåra vokabulären som ett problem och menade att det var bra 

om sjuksköterskorna undvek att använda sig av svåra ord (Lu et al., 2013; Shih et al., 2018; 

Lupieri et al., 2015). Vårdpersonalen bör använda sig av ett mer lättbegripligt språk, för att 

kommunikationen mellan samtliga parter ska bli så bra som möjligt. Eftersom 

kommunikationen är en viktig del för att patienten ska få en god och personcentrerad vård 

(McCormack & McCance, 2013). Detta styrks även av Travelbee (i Kirkevold, 2000) som 

menar att en god relation och bra kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är 

väldigt betydelsefull. Den vårdande individen ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och 

känslor, det är en förutsättning för att patienterna ska känna en mening med att bekämpa 

lidande och sjukdom. Därför anses kommunikationen som ett av de viktigaste verktygen för 

sjuksköterskorna inom vården (i Kirkevold, 2000).  

 

Samtidigt som det är viktigt med ett enkelt språk till patienterna för att inte skapa oro och 

ångest, framkom i litteraturstudien att vissa patienter ansåg den svåra jargongen mellan 
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sjuksköterskor som positiv. De menade att det visade på sjuksköterskornas professionalism 

och att de besitter starka kunskaper som fick patienterna att känna trygghet (Cahill, 1998). 

Som sjuksköterska bör språket anpassas till mottagaren för att försäkra sig om att 

informationen uppfattas på korrekt sätt. För att säkerställa att patienten förstått informationen 

som diskuterats under BRT, kan det vara en god ide att i slutet av samtalet be patienten att 

sammanfatta det viktigaste som tagits upp under kommunikationstillfället.  

 

Kommunikationsbrister inom vården vid överrapportering står för 80 % av de medicinska fel 

som sker och orsakar felbehandlingar och onödigt långa vårdtider (Walsh et al., 2018). 

Kommunikationstillfället är ett stort riskmoment och det är viktigt att alla involverade parter 

är delaktiga och att sjuksköterskor måste var lyhörda och kommunicera på rätt nivå för 

patienten. Hur kommunikationen sker är således väldigt avgörande för patientens vård, både 

dialogerna mellan sjuksköterskorna men också involveringen av patienterna. Avgörande för 

en god kommunikation är att man visar öppet sinne och ett aktivt lyssnande (Eide & Eide, 

2009; Socialstyrelsen, 2017) 

 

Patienterna uppgav den interaktiva kommunikationen vid BRT som en viktig och avgörande 

del för att säkerställa att rätt information blir överförd mellan sjuksköterskorna, samt att allt 

kring deras status rapporteras (Burdick et al., 2017; Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Kerr et 

al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2013). Likväl anser sjuksköterskorna i studien av 

Whitty och medarbetare (2017) att det är betydelsefullt att de och patienterna får möjlighet att 

samtala med varandra under BRT. Eftersom ett bra samarbete är en viktig del i 

kommunikationen för att ha möjlighet att tillgodose individens personliga behov (Fossum, 

2013). Sjuksköterskorna har även ett ansvar att skapa en öppen dialog och förhålla sig till ett 

moraliskt perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt sjuksköterskorna bidrar 

BRT till att samtalen inte präglas av onödiga kommentarer och personliga åsikter om 

patienterna, som egentligen inte är relevant för patienternas vård. Det blir istället ett 

effektivare och tydligare kommunikationstillfälle och sjuksköterskorna anser att de känner sig 

mer professionella (Gonzalo, 2013). 

 

 
4.1.3 Säkerhet 

Patienternas delaktighet vid BRT möjliggjorde att de kunde korrigera felaktig information 

och de upplevde en hög säkerhet när de fick delta vid rapporteringarna och ställa frågor 

(Burton et al., 2016, Cahill, 1998, Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013). Liknande upplevelser 
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framkommer i studier där sjuksköterskors upplevelse av BRT har studerats. Att involveringen 

av patienterna och rapportering vid sängkanten bidrar till att felaktig information kan 

identifieras och korrigeras, som därmed bidrar till att patientens säkerhet stärks (Groves et al., 

2016; Reinbeck & Fitzsimons, 2013; Schrim et al., 2018). 

  

Trots att sjuksköterskans har ett ansvar att se till att rätt information om patienterna överförs 

vidare, för att garantera patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2017), är 80 % av vårdskadorna 

relaterade till brister i kommunikation och -informationsöverföringen (Walsh et al., 2018). 

Dessa skador ger en ökad belastning för sjukvården och resulterar i att samhället i stort blir 

påverkat genom ekonomiska överbelastningar. BRT kan vara en metod för att minska denna 

överkostnad, då sjuksköterskor uppger att vårdskadorna kan reduceras genom att involvera 

patienterna vid samtalen. Detta för att säkerställa att rätt information förs vidare och att ny 

viktig information kan framträda. Samhällskostnaderna kan också minskas genom att 

rapportering vid patientens säng har visat sig var tidseffektivt. Införandet av BRT har i en 

studie gjord i USA visat på mindre övertid hos vårdpersonalen (Athwal, et al., 2008). 

  
Patienterna från litteraturstudien har visat att de upplevde en ökad tillförlitlighet för vården 

när de inkluderades i rapporteringen. De kände trygghet och en känsla av kontroll. Vissa 

patienter uppgav till och med en känsla av empowerment när de involverades i vården och 

kunde säkerställa informationsutbytet (Bruton et al., 2016; Jeffs et al., 2014; Kerr et al., 2013; 

Lupieri, 2015). Detta kan kopplas till hur Usher och medarbetare (2018) beskriver BRT, att 

det är ett kommunikationsverktyg där personcentrering skall vara i fokus för att patienterna 

ska få rätt information om sin vård samt att autonomin och sekretessen ska stärkas. Att 

behålla sekretessen vid BRT är dock enligt sjuksköterskorna i studien av Malfait och 

medarbetare (2018) en av de svåraste utmaningarna med rapporteringsverkryget. I studier där 

sjuksköterskors upplevelser av BRT har studerats och hur det påverkar patientens säkerhet, 

framkommer svårigheter med att garantera patienternas integritet och sekretess. Detta på 

grund av miljön som samtalen hålls i, vilket gör det möjligt för omkringliggande patienter att 

höra diskussionerna (Ferguson & Howell, 2015; Riesenberg et al., 2010). Majoriteten av 

patienter i litteraturstudien såg dock inget problem med att diskutera sin hälsa framför andra 

patienter (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri et al., 2015; McMurray et 

al., 2010; Shih et al., 2018). 

  

Trots att majoriteten av deltagarna i de ingående studierna ansåg att BRT var en 

genomgående bra metod som inte påverkade integriteten och säkerheten, fanns de 
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undantagsfall i vissa studier, där ett fåtal informanter uppgav en negativ påverkan på sin 

säkerhet (Cahill, 1998; Jeffs et al., 2013; Lu et al., 2013; McMurray et al., 2010; Shih et al., 

2018). Orsaker till att integriteten och sekretessen äventyrats berodde bland annat på att 

sjuksköterskorna tilltalade patienterna med fullständiga namn, använde sig av en hög ton och 

att känsliga ämnen diskuterades framför andra patienter. Likväl som sjuksköterskor uppger 

den intima miljön som ett problem för att säkerställa patientens säkerhet (Ferguson & 

Howell, 2015; Riesenberg et al., 2010), uppgav informanter i studierna också detta. 

Författarna till litteraturstudien ser också detta som en av de största utmaningarna. I 

överensstämmelse med första paragrafen i patientlagen (SFS, 2014:821) och i enlighet med 

patientdatalagen och hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2008:355; 2017:30), är sjuksköterskor 

skyldiga att arbeta för att främja patientens integritet. Det framgår också i ICN:s etiska kod 

för sjuksköterskor (2017) att de har ett ansvar för att konfidentiell information om patienten 

inte ska komma ut till någon annan. Här uppstår svårigheter när rapporteringen sker i en miljö 

där andra individer är närvarande. Sjuksköterskor riskerar att bryta både mot lagar och det 

etiska professionella förhållningssättet de förväntas ha mot patienterna. 

 

 4.2 Metoddiskussion  
4.2.1 Studiens begränsningar  

Sökningen i databaserna gav ett utfall på sammanlagt 425 artiklar. En del artiklar har 

exkluderats eftersom de inte fanns tillgängliga via Uppsala universitetsbiblioteket. Detta kan 

ha påverkat resultatet om dessa artiklar innehöll värdefull information som kunde varit 

relevant för vår litteraturstudie. Resultatet kan ha påverkats utifrån hur tolkning och 

översättning av artiklarna har skett. Eftersom alla artiklar är skrivna på engelska kan det 

finnas begränsningar i bedömning av metodik och innehåll, då författarna till denna 

litteraturstudie inte hade så mycket tidigare erfarenhet av dessa engelska begrepp. 

Inklusionskriterier för litteraturstudiens artiklar var att de skulle vara kvalitativa 

originalartiklar som studerade patientens upplevelse. Detta har medfört att vid läsning av 

studiernas abstract, exkluderades ett flertal artiklar där endast kvantitativ metod används. 

Ytterligare en begränsning med studien som bör finnas i åtanke är att de valda artiklarna är 

utförda på avdelningar där vårdtiden generellt inte har varit så lång. Hade man gjort studier 

på avdelningar med längre vårdtider hade möjligen resultatet blivit annorlunda. I studien av 

Jeffs och medarbetare (2013) poängterade en patient just detta, att engagemangsnivån inte var 

lika hög när upprepad och oförändrad information dagligen diskuterades.  
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Författarna till denna litteraturstudie anser att det finns särskilda svagheter i tre av studiens 

ingående artiklar som kan ha påverkat resultatet. Två av de ingående artiklarna (Cahill, 1998; 

Bruton et al., 2016)  bedömdes ha medelkvalitet efter granskning med Forsberg och 

Wengströms (2015) kvalitetsgranskningsmall. Dessa inkluderades ändå på grund av att syfte 

motsvarade litteraturstudiens och intressanta resultat gick att finna. Begränsningarna i 

artikeln av Cahill (1998) berodde på årtal, struktur, dålig beskrivning av undersökningsgrupp 

och metod. Artikeln av Bruton och medarbetare (2016) hade avsaknad av tydligt beskrivet 

tillvägagångssätt, beskrivning av undersökningsgrupp och ett lågt antal deltagare med endast 

8 informanter. I studien av Burdick et al., (2016) användes både kvalitativ och kvantitativ 

metod, där den kvalitativa delen var ganska tunn, trots 35 informanter. Resultatet från 

patienternas upplevelse av BRT var därmed ganska litet. Efter granskning fick studien ändå 

hög kvalitet på grund av bra uppbyggnad och noga beskrivning av undersökningsgrupp och 

metod, därav inkluderades den i studien.  

 

Nämnvärt är att eftersom artikeln av Cahill (1998) publicerades för 20 år sedan finns risk att 

innehållet inte speglar ett resultat som är aktuellt idag. Generellt framkom överensstämmande 

resultat med övriga studier, men informanterna här uppgav en tydligare uppdelning mellan 

sjuksköterskor och patienter och att sjuksköterskorna ofta hade en professionell dominans. 

För 20 år sedan arbetade sjuksköterskor inte lika öppet med patienterna och involverade dem 

inte i vården på samma sätt som idag, vilket kan ha påverkat resultatet. Litteraturstudien 

bygger på endast tio artiklar och det finns relativt lite sammanställd forskning över patienters 

upplevelser av bedsiderapportering sedan tidigare. Litteraturstudier görs för att sammanställa 

vetenskap inom ett särskilt område (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna till detta 

arbete anser att mer forskning inom området är betydelsefullt.    

 

4.2.2 Studiens styrkor 

Alla artiklar i studien var originalartiklar, vilket är ett bra underlag att använda sig av 

eftersom en originalartikel är en primärkälla. De bygger på en egen studie och har inte baserat 

sitt resultat på andra studier. Studierna som analyserats i litteraturstudien har utförts i fem 

olika länder (Australien, Italien, Kanada Storbritannien och USA) och på olika avdelningar. 

Detta har gett en varierad undersökningsgrupp vilket är bra för att ta del av patienters olika 

uppfattningar. Trots en relativt stor undersökningsgrupp med sammanlagt 229 informanter 

har överlag liknande resultat framkommit i de olika studierna. Detta stärker studiens resultat 

och gör det möjligt att överföra resultatet till vårdavdelningar även i Sverige. Majoriteten av 

artiklarna bedömdes ha hög kvalitet eftersom de hade en bra struktur och besvarade vår 



 24 
 

studies syfte (Bradley et al., 2013; Jeffs et al., 2013; Kerr et al., 2013; Lu et al., 2013; Lupieri 

et al., 2015; McMurray et al., 2010; Shih et al., 2018).  

 

Alla artiklar redovisade att etiskt godkännande och artiklarna har också beskrivit att alla 

informanter har gett samtycke till deltagande. Ingående studier har också namngivit 

informanterna med siffror för att ge dem anonymitet, vilket är bra för att patienterna ska våga 

redogöra för sina åsikter (Bradley & Mott, 2013; Lupieri et al., 2015). Samtliga artiklar anses 

av författarna till denna litteraturstudie som forskningsetiskt bra, eftersom de uppfyller tre 

värdefulla villkor som motiveras för att studier ska vara etiska; Redogörelse av centrala 

frågor, bra vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett etiskt sätt (Sandman & Kjellström, 

2014). Urvalet av artiklar gjordes utan filtrering av sökningarna i databaserna. Författarna 

ansåg att detta bidrog till att fler aktuella artiklar fanns att välja på. Databaserna PubMed och 

Cinahl som har använts är två av de mest lämpliga databaserna vid omvårdnadsforskning. För 

att få ett bredare urval av artiklar och ett säkrare resultat i en litteraturstudie bör minst två 

databaser användas (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Forskarna har i resultatet 

presenterat både negativa och positiva delar från artiklarna, detta för att få ett trovärdigare 

resultat och inte förvränga eller utesluta något som patienterna upplevt (Forsberg & 

Wengström 2015).  

 

Författarna utförde en kvalitetsanalys där artiklarna granskades med hjälp av ett protokoll 

från Forsberg och Wengström (2015). Granskningen av kvaliteten utfördes separat, 

oberoende av varandra där tolkningar sedan fördes samman, för att resultatet skulle få ett 

större värde (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). För att minska risken för att språkliga 

feltolkningar skulle uppstå användes ett översättningsprogram och för att författarna inte 

skulle påverka varandras åsikter och värderingar, läste varje författare enskilt och 

tillsammans igenom artiklarna.   

 
4.3 Kliniska implikationer  
Resultatet av denna litteraturstudie har visat att patienterna upplever delaktighet i sin vård när 

BRT används som rapporteringsverktyg. Patienter upplever också att den givna vården är 

säkrare när de har möjlighet att säkerställa informationen i utbytet. Den kliniska betydelsen 

skiljer sig nog beroende på vilken typ av avdelning patienterna vårdas på och hur långa 

vårdtiderna är. Det kan också ha betydelse om patienterna vårdas på enkelsal eller i 

flerbäddsrum, eftersom sjuksköterskorna får svårt att garantera integritet och patientsäkerhet 

när diskussion om patienternas personliga uppgifter och hälsotillstånd sker i flerbäddssalar. 
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En sammanställning av vår forskning kan således vara till nytta för sjuksköterskor som läser 

detta examensarbete. De kan få en ökad förståelse för på vilket sätt BRT gynnar patienterna 

och detta kan motivera dem till att använda rapporteringsverktyget i sitt arbete när de finner 

det lämpligt.  

4.4 Slutsats 
Resultatet visade att patienterna upplevde att BRT skapade delaktighet i vården. Upplevelser 

av kommunikationen under BRT skiljde sig åt. De flesta upplevde att språket var 

svårbegripligt och att de uppskattade användande av lättare termer. Kommunikationstillfället 

möjliggjorde att patienterna kunde säkerställa att rätt information hade överförts mellan 

sjuksköterskorna, vilket förde oss in på tredje kategorin i resultatet - patientsäkerheten. 

Deltagandet fick patienterna att uppleva trygghet och säkerhet när de visste att rätt 

information förmedlades. Diskussioner om patienters individuella hälsoproblem framför 

andra patienter kan äventyra patientens integritet och sekretess, vilket upplevdes vara en 

utmaning för patienternas säkerhet vid BRT. För de flesta var dock de öppna diskussionerna 

inget större problem. Fördelen med att få vara delaktig i rapporteringen övervägde nackdelen 

med att andra patienter kunde höra vad som framfördes. Litteraturstudiens resultat lyfte både 

positiva och negativa upplevelser av BRT från patienterna. Författarna till denna studie anser 

att mer forskning inom ämnet är önskvärt för att ta reda på hur patienterna upplever BRT. För 

att på så sätt öka vårdpersonalens motivering till att använda detta rapporteringsverktyg. Det 

finns få studier på patienters upplevelse av BRT och framförallt få litteraturöversikter som 

behandlar upplevelsen. Resultatet från denna litteraturstudie visar att BRT är ett steg i rätt 

riktning mot patienternas delaktighet och den personcentrerade vården. 
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BILAGA 1. Översikt över analyserade artiklar  

Titel, Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Adopting a 
patient- centred 
approach: an 
investigation into 
the introduction 
of bedside 
handover to three 
rural hospitals 
   
Författare: 
Bradley, M. & 
Mott, S.  
 
Land: Australien  
 
År: 2013  

Studera processen och 
resultaten av 
implementeringen av att 
sjuksköterskor 
rapporterade till varandra 
via BRT, på tre små 
sjukhus på den 
Australiensiska 
landsbygden.  

Mixad 
studie med 
deskriptiv 
design.  

Sjuksköterskor och 
patienter från tre olika  
akutmottagningar. 
 
Patienter över 18 år och 
inneliggande på 
avdelningar där BRT 
införts. 
   
Totalt intervjuades nio 
patienter. Fem kvinnor och 
fyra män.  
 
(48 frivilliga 
sjuksköterskor ingick i 
studien, resultatet 
baserades endast på 
patienternas intervjuer). 

Selektivt urval användes 
för att rekrytera deltagare.  
 
En mixad metod användes 
med både kvalitativ och 
kvantitativ design. Datan 
samlades in under sju 
månaders tid. Den 
kvalitativa datan från 
patienterna samlades in 
genom intervjuer som 
varade i 10-30 minuter. 
Den kvantitativa delen 
samlades in genom en 7-
gradig likertskala 
(litteraturstudien 
baserades på resultatet 
från studiens kvalitativa 
undersökning). 
 
Intervjuerna hölls inne på 
patienternas rum.  
 
Analys av den kvalitativa 
datan skedde med hjälp av 
Spradley´s taxonomiska 
analysprocess.  

Under intervjuerna framkom tre 
signifikanta områden: 
 
1. Social upplevelse: 
Patienterna upplevde att BRT gav en 
liten njutning av dagen när 
sjuksköterskorna spenderade tid med 
dem.  
 
2. Relationen och uppfattningen till 
sjuksköterskan: 
Patienterna uppskattade att träffa 
sjuksköterskorna och lära känna 
personalen som skulle ta hand om 
dem. De ansåg det positivt att de fick 
ett ansikte och namn på 
vårdpersonalen.  
 
3. Upplevelse av vården: 
Informanterna tyckte det var positivt 
att de blev involverade i vården, det 
gav dem möjlighet att ge 
kompletterande information och 
ställa frågor. De kunde höra vad som 
diskuteras och planeras kring vården. 
 
 
   

Hög 
 
14/16p 
 
(88%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Nurse 
handover: 
patient and staff 
experiences 
 
Författare: 
Bruton, J., 
Norton, C., 
Smyth, N., 
Ward, H. & 
Day, S. 
 
Land: 
Storbritannien 
  
År: 2016 

Förstå effekten och 
upplevelsen av 
rapportöverlämningen 
utfört av sjuksköterskor. 
Både från patienten och 
sjuksköterskans syn. 
 
Olika rapporteringsmetoder 
studerades där BRT 
användes som ett av 
tillvägagångssätten. 
 

Deskriptiv 
design.  

Patienter från två 
akutavdelningar, en 
medicinsk och en kirurgisk 
avdelning.  
 
Kunna läsa och tala 
engelska, kapabla för ca en 
halvtimmes intervju samt 
kunna ge skriftligt 
samtycke.  
 
Åtta patienter intervjuades.  
 
(Tio sjuksköterskor 
intervjuades också, 
resultatet baserades på 
patientintervjuerna). 

Selektivt urval användes 
för att rekrytera deltagare.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes, 
där både personal och 
patienter fick beskriva sina 
upplevelser av BRT.  
 
Observation av olika 
rapporteringsmetoder 
utfördes, där 12 utav dessa 
var bedsiderapportering.  
 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades av två 
forskare som kodade 
resultaten med hjälp av en 
realistisk tema-matris.   
 

Studiens huvudresultat:  
Patienterna uttryckte en säkerhet och 
lugn när personalen visade att de 
hade rätt information om patienterna. 
Medan de kände en osäkerhet, när 
personalen inte hade rätt inblick på 
deras vård och behandling.  
 
Synpunkter och erfarenheter från 
deltagarna varierade gällande BRT. 
Några kände sig väl involverade i 
överlämningen, att de blev pratade 
till och fick bekräftelse på att allting 
var under kontroll och upplevde att 
det var trevligt när personalen visade 
engagemang och presenterade sig.  
 
Vissa deltagare klargjorde att de ville 
höra överlämnandet men inte vara så 
involverade och att de tyckte att det 
var sköterskornas jobb att 
kommunicera med varandra. Att 
involvering av patienter skulle skapa 
tankeintegration och eventuellt bidra 
till distraktion i arbetet.  

Medel  
 
 
12/16p 
 
(75%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Bedside 
Interprofessional 
Rounding: The 
View From the 
Patient’s Side of 
the Bed 
 

Författare: 
Burdick, K., 
Kara, A., 
Ebright, P. & 
Meek, J. 
 
Land: USA 
  
År: 2017 
 

Få en bättre 
uppfattning om 
patienters syn på 
interprofessionell 
rond vid 
sängkanten, en 
form av BRT.   

Deskriptiv 
design.  

Patienter från en 
kardiologisk avdelning 
 
Patienterna skulle vara i 
tillräckligt gott 
medicinskt skick, 
kommunicera ordentligt 
och inte vara förvirrad. 
 
35 patienter deltog i 
studien. 20 kvinnor och 
15 män.    

Deltagarna valdes ut 
efter ett 
bekvämlighetsurval. 
 
Semistrukturerade 
intervjuerna 
genomfördes med sex 
frågor och varade i 10-
15 minuter.  
 
Intervjuerna 
genomfördes på 
patientens rum.  
 
Handskrivna 
anteckningar togs av 
intervjuaren som sedan 
transkriberades 
elektroniskt för fortsatt 
analys och identifiering 
av teman, som 
representerade 
patientens upplevelse av 
rapporteringen.   

Redovisades i tre kategorier som beskrev 
patienternas uppfattning av rapporteringen och de 
interprofessionella ronderna. 
 
1. Själva rondupplevelsen:  
Patienterna uppgav att de blev engagerade och att 
de blev tillfrågade om prioriteringar och mål med 
vården.   
 
2. Kliniska informationen:  
Informanterna hade en positiv attityd till den öppna 
kommunikationen som fördes kring prover, 
diagnoser och vårdplaner tillsammans med 
vårdteamet i BRT.  
Majoriteten av informanterna ansåg det viktigt att 
vara delaktiga och diskutera sin vård.  
  
3. Påverkan/värdet av rapporteringen:  
Många patienter ansåg att den interprofessionella 
BRT fick dem att känna sig omhändertagna och 
lyssnade på. Vissa patienter hade ingen åsikt om 
värdet av BRT, de ansåg att vården varit precis 
som de förväntat sig.  
 
 

Hög  
 
 
15/16p 
 
(94%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Patient’s 
perceptions of 
bedside 
handovers 
 
Författare:  
Cahill, J.  
 

Land: 
Storbritannien 
 
År: 1998 

Beskriva och 
analysera 
patienternas 
upplevelse av 
bedside 
rapportering. Samt 
studera vad som 
orsakade missnöje 
och tillfredsställelse.  

Deskriptiv 
design.  

Patienter från en 
kirurgisk avdelning.  
 
Inklusionskriterier 
framgår ej.  
 
Tio patienter ingick i 
studien.  

Ostrukturerade 
intervjuer med både 
stängda och öppna 
frågor ställdes, för att 
minska risken för att få 
förutbestämda svar. 
 
Insamling och analys av 
data gjordes utifrån 
grounded theory.  
 
  
 

Resultatet delades in i tre kategorier:  
 
1. Att upprätthålla en professionell dominans: 
Patienterna upplevde att det fanns en tydlig 
uppdelning mellan dem och sjuksköterskorna. Det 
fanns delade meningarna om patienterna ville vara 
aktiva eller ha en passiv roll vid BRT. Patienterna 
hade starka åsikter om språket som 
sjuksköterskorna använde sig av.   
 
2. Etablera ett professionellt samarbete i 
överlämningen mellan sjuksköterskorna: 
Patienterna ansåg att BRT var ett effektivt sätt för 
att säkerställa att rätt information övergavs mellan 
sjuksköterskorna. Vissa patienter ansåg att BRT 
hade behövt vara mer ändamålsenligt för att 
informationsutbytet skulle bli komplett och 
innehållsrikt.  
 
3. Upprätthålla patientsäkerhet: 
En viktig del i BRT var att gardera både fysisk och 
psykisk säkerhet. Informanterna uppgav att BRT 
skapade tillfälle för att garantera att korrekt status 
om patienten överfördes vid bytet av 
sjuksköterskornas arbetspass. Delaktigheten ansågs 
också som en viktig del i patientsäkerheten.  
 
 
 
 
 

Medel 
 
11/16p 
 
(69%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Patients’ Views 
on Bedside 
Nursing 
Handover: 
creating a space 
to conect.  
 
 
Författare:  
Jeffs, L., 
Beswick, S., 
Acott, A., 
Simpson, E., 
Cardoso, R.,  
Campbell, R. & 
Irwin, T.  
 
Land: Canada 
 
År: 2014 

Undersöka 
patienters 
upplevelse och 
erfarenhet av 
BRT, på ett 
sjukhus i 
Toronto.  

Deskriptiv 
design. 

13 patienter från 
kirurgiavdelning, 12 
patienter från en 
njuravdelning, 12 
patienter från en 
avdelning för 
gynekologi och obstetrik 
samt åtta från en 
lungavdelning.  
 
Patienterna skulle vara 
över 18 år, komma från 
avdelning med BRT som 
kommunikationsverktyg, 
vara engelsktalande och 
givit informerat 
samtycke.  
 
45 patienter deltog i 
studien. 30 kvinnor och 
15 män.  

Intervjuer genomfördes 
med fyra öppna frågor 
som varade i 3,5-34 
minuter.  
 
Intervjuerna 
genomfördes inne på 
patientens sal.  
 
Intervjuer genomfördes 
tills datamättnad 
uppstått, redan efter sex 
intervjuer började 
transkribering och 
analysering av 
materialet i teman efter 
koder och kategorisk 
data.  
 

Tre huvudresultat erhölls från intervjuerna:  
 
1) Utrymme för personlig kontakt med 
sjuksköterskorna. 
 
 
2) Patienterna kände sig uppdaterade och medvetna 
om vad som pågick i sin vård. 
 
3) Patienterna hade delad uppfattning angående 
engagemangsnivå och vilken typ av information de 
ville ta del av och diskutera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hög 
 
15/16p 
 
(94%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Attitudes of 
emergency 
department 
patients 
about 
handover at 
the bedside 
 
Författare: 
Kerr, D., 
McKay, K., 
Klim, S., 
Kelly, A-M. 
& McCann, 
T.  
 
Land: 
Australien  
 
År: 2013 

Utforska patienters 
perspektiv på BRT 
som utfördes av 
sjuksköterskor på en 
akutvårdsavdelning.  
 

Deskriptiv 
design. 

Patienter från en 
akutmottagning.  
  
Patienterna skulle vara 
över 18 år, 
engelsktalande, mentalt 
och kliniskt stabila.  
Patienter med svår 
smärta, akut psykisk 
sjukdom eller förvirring 
uteslöts. 
 
30 patienter intervjuades 
totalt. 18 kvinnor och 12 
män.  

Selektivt urval 
användes för att 
rekrytera deltagare.   
 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
under ca 20 minuter.  
 
Intervjuerna skedde vid 
sängbåsen med 
gardinerna fördragna.  
 
En tematisk 
innehållsanalys gjordes 
av det transkriberade 
materialet, som 
fokuserade på 
patienternas upplevelse 
av för- och nackdelar 
samt vilka risker som 
fanns med BRT.  

Två dominerande teman med underkategorier 
identifierades: 
 
1. Patienterna uppfattade att deltagande vid BRT 
stärkte och förbättrade den individuella vården: 
-  Möjlighet att klargöra informationen och lägga 
till ytterligare relevant information 
- Ökat förtroende för omvårdnaden och 
kontinuiteten i vården. Patienterna blev lugnare av 
att veta att sjuksköterskan hade rätt information om 
dem.  
- Att inkludera patienten ansågs viktigt 
 
2. Behålla sekretess och integritet vid BRT: 
- Patienterna hade en önskan om att rapporteringen 
skulle hållas på kontoret bortom sängen för att 
skydda integriteten. 
- Sjuksköterskorna borde hålla diskretion vid 
hantering av nya och känsliga uppgifter. 
 

Hög 
 
16/16p 
 
(100%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Bedside 
nursing 
handover, 
patient’s 
opinions 
 
Författare:  
Lu, S., Kerr, 
D. & 
McKinlay, L. 
  
 
Land: 
Australien 
 
År: 2013 

Utforska patienters 
upplevelse av BRT 
utfört av 
sjuksköterskan på tre 
kliniska avdelningar. 

Deskriptiv 
design. 

Patienterna kom från en 
medicinavdelning, 
kirurgavdelning och BB, 
där BRT funnits i minst 
12 månader. 
 
Patienterna skulle vara 
över 18 år, 
engelsktalande, 
spenderat minst en natt 
på sjukhuset, deltagit i 
minst två BRT och 
befunnit sig i ett 
tillräckligt bra skick för 
att klara av en 30-40 min 
intervju.  
 
Totalt deltog 30 
patienter, tio från 
vardera avdelning.  
22 kvinnor och åtta män. 

Selektivt urval 
användes för att 
rekrytera deltagare.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer utfördes av 
en forsknings assistent 
som även var 
sjuksköterska, där sex 
frågor ställdes till 
deltagarna.  
 
Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades av två 
forskare genom 
kodning och 
kategorisering av 
teman. 

Fyra nyckelämnen identifierades i studien:  
 
1. Ett mer personligt och effektivt 
tillvägagångssätt:  
Majoriteten av deltagarna uttryckte en positiv 
attityd av BRT som tillvägagångssätt. De kände att 
de blev inkluderade i processen.  
 
2. Känna empowerment och kunna bidra till att 
minska felen:  
Överlag tyckte patienterna om att ha en interaktiv 
kommunikation. De ansåg att deras åsikter kunde 
minimera felaktig information vid 
överrapporteringen.  
 
3. Integritet, sekretess och känsliga ämnen: 
Majoriteten av patienterna var bekväma med att 
diskutera deras medicinska problem och tillstånd 
vid BRT. Medan vissa patienter ansåg att känsliga 
ämnen som psykisk ohälsa, sexualitet, överförbara 
sjukdomar och religion inte borde diskuteras vid 
sängen.  
  
4. Patienterna uppskattade när de fick vara 
delaktiga men ville undvika användandet av 
svårförstådd och slentrianmässig kommunikation. 

Hög 
 
16/16p 
 
(100%) 
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Titel, 
Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Cardio-thoracic 
surgical 
patients' 
experience on 
bedside nursing 
handovers: 
Findings from a 
qualitative 
study. 
  
Författare: 
Lupieri, G., 
Creatti, C. & 
Palese, A. 
 
Land: Italien 
  
År: 2015 

Beskriva patienters 
erfarenhet av BRT 
på en kirurgisk 
postoperativ 
thoraxavdelning  
 

Deskriptiv 
design. 

Patienter som genomgått 
kardiovaskulär kirurgi 
och deltagit vid minst 
två BRT.  
 
Patienterna skulle vara 
över 18 år, 
kommunicera på 
italienska, kognitivt 
kompetenta och kliniskt 
stabila. Givit informerat 
och skriftligt samtycke.  
 
14 respondenter ingick i 
studien.   

Selektivt urval 
användes för att 
rekrytera deltagare.  
 
Halvöppna 
strukturerade frågor 
användes i intervjuerna 
som varade i 2,5-21 
minuter.  
 
Intervjuerna utfördes 
vid patientens säng. När 
övriga patienter ej 
befann sig i rummet. 
 
Inspelade materialet 
transkriberades och 
analyserades noggrant 
av författarna. 
Datamättnad erhölls 
efter 14 intervjuer.   
 

Resultatet baserades på fyra huvudkategorier: 
 
1. Patienterna upptäckte en ny 
omvårdnadsidentitet. 
 
2. Patienterna föredrog engagemang och kände att 
de kunde bli ännu mer engagerade och delaktiga i 
överrapporteringen.  
 
 
3. Upplevelse av sekretess & integritet. 
 
4. Att ha situationen under kontroll. 

Hög 
 
16/16p 
 
(100%) 
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Titel, Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Patients’ 
perspectives of 
bedside nursing 
handover 
 
Författare: 
McMurray, A., 
Chaboyer, W., 
Wallis, M., 
Johnson, J. & 
Gehrke, T.  
 
Land:Australia 
 
År: Studie utförd 
2009, publicerad 
år 2010. 

Undersöka 
patienters 
perspektiv på 
deltagandet i 
BRT som 
utfördes av 
sjuksköterskan.  
 
 

Deskriptiv 
design. 

Patienter från en 
medicinsk avdelning.  
 
Engelsktalande patienter 
som spenderat minst en 
natt på sjukhuset, ork till 
att delta i en intervju i 
30-60 minuter. 
Erfarenhet av BRT som 
skett under deras 
sjukhusvistelse under 1-
17 dagar och givit 
informerat samtycke.  
 
Tio patienter deltog i 
studien. Fyra kvinnor 
och sex män. 

Deltagarna valdes ut 
genom 
bekvämlighetsurval.  
 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes 
av tre forskare. Nio 
frågor ställdes under 
30-60 minuter.  
 
Intervjuerna gjordes på 
ett kontor, två av 
intervjuerna hölls vid 
patientens säng pga. att 
deltagaren inte hade 
möjlighet att förflytta 
sig därifrån. Alla 
intervjuer skedde utan 
avbrott.  
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades och 
analyserades med hjälp 
av tematisk 
innehållsanalys 

Fyra huvudteman framkom: 
1. Patienterna uppskattade att de blev behandlade 
som partners i vården och inte som patienter.  
 
2. BRT skapade tillfälle för patienterna att 
korrigera eventuell felaktig information. 
 
3. En del patienter föredrog ett passivt engagemang 
istället för att vara fullt aktiva vid rapporteringen 
och de bidrog inte med information om de inte blev 
tillfrågade. Andra föredrog däremot att få så 
mycket information de bara kunde under de korta 
BRT.  
 
4. De flesta patienterna uppskattade 
tillvägagångssättet vid BRT där sjuksköterskan och 
patienten samverkade.  
Sjuksköterskan uppmuntra patienterna till att vara 
delaktighet i vården. De var glada att bli tillfrågade 
om deras åsikter, särskilt när det hjälpte dem att 
klargöra deras förväntningar och eventuella 
missförstånd.  
 
Det fanns vissa förväntningar om att 
sekretessbelagd och privat information kunde bli 
ett problem att diskutera med de flesta patienterna. 

Hög 
 
15/16p 
 
(94%) 
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Titel, Författare, 
Land, År 

Syfte Design Undersökningsgrupp, 
inklusionskriterier och 
antal deltagare 

Metod  Resultat Kvalitet 

Titel:  
Patients’ 
Perceptions of 
Bedside Rounding 
 
Författare: 
Shih, A., Addo-
Tabiri, N. & 
Sofair, A. 
 
Land: USA 
  
År: 2018 
 

Att studera 
patienters 
upplevelse av 
BRT. 

Mixad 
studie 
med 
deskriptiv 
design. 

Vuxna patienter 
inskrivna på en 
medicinavdelning  
 
Patienter över 18 år, 
engelsktalande, BRT 
som 
rapporteringsverktyg.  
  
38 patienter deltog i 
studien.  
16 kvinnor och 22 män.   
 

Bekvämlighetsurval 
användes för att 
rekrytera deltagare.  
 
En mixad metod har 
använts där 
halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
genomfördes. Som 
sedan avslutades med 
några skriftliga 
kvantitativa frågor, på 
en 5-gradig Likertskala. 
(Litteraturstudien 
bygger på resultatet 
från studiens kvalitativa 
undersökning).  
  
Intervjuerna 
genomfördes av en och 
samma forskare som 
sedan spelades in och 
transkriberades. Datan 
analyserades med 
Grounded Theory och 
jämfördes tills 
datamättnad uppstått. 
 

Sex stycken olika teman sorterades ut som resultat 
av studien:  
 
1. BRT förbättrade patientdialogen och gav mycket 
behövlig uppmärksamhet till patienterna. 
Möjlighet att ställa direkta frågor bidrog till att 
patienterna kände delaktighet och förståelse, samt 
att ingen information undanhölls. 
 
2. Brist på förberedelser och förlust av 
uppmärksamhet kunde leda till obehag hos 
patienterna. 
 
3. Uppfattningen om optimalt antal deltagare på 
BRT berodde på patientens preferenser och 
rummets storlek 
 
4. Patienterna föredrog BRT framför annan 
rapportering där patienten exkluderas. 
 
5. Rapportering i flerbäddssalar försvårade 
problemet med patientens integritet.   
 
6. Patienterna har inte en klar förståelse för iden 
med BRT. 

Hög 
 
14/16p 
 
(88%) 

 
 
 
 
 


