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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Traditionellt har rapporteringen mellan vårdpersonalen inom slutenvården skett 

inne på vårdavdelningens sjuksköterske-expeditionen i frånvaro av patienten. Informationen 

som delges handlar om patienten men vanligen utan patientens medverkan. 

Överrapporteringsmetoderna som används idag har vissa brister gällande 

informationsöverföringen mellan skiftbytena och även i patienternas delaktighet. Att göra 

patienter mer delaktiga i överrapporteringen resulterar i att informationsbytet blir av bättre 

kvalité som i sin tur leder till bättre behandlingsresultat. 

 

Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur patienten upplever sin delaktighet vid bedside-

rapportering.  

 

Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats. Tio patienter deltog i studien, sex 

män och fyra kvinnor. Åldern varierade mellan 34-81 år. Det fanns en spridning av 

utbildningsnivå, om de var ensamboende eller sammanboende, om de var akutinlagda eller 

om inläggningen var planerad. Patienterna hade alla olika diagnoser. 

 

Resultat: Patienterna i studien upplevde att det var viktigt att vara välinformerad. De ansåg 

också att det var en fördel att veta vad nästa arbetspass visste. Patienternas erfarenhet vid 

bedside-rapporteringen var också att de upplevde sig delaktiga under rapporteringen och de 

ansåg att de fick bra information under vårdtiden. Det var även viktigt för patienterna att de 

fick berätta om sina erfarenheter av vården. Patienterna ansåg dock att de saknade kunskapen 

att fatta beslut angående vården och valde därför att lämna över beslutsfattandet till 

sjukvårdspersonalen. 

 

Slutsats: Patienterna beskrev generellt att de fick en positiv upplevelse av bedside-

rapportering. De upplevde att de var mer välinformerade och att de hade en möjlighet att 

delge personalen information, vilket var värdefullt för vården. Vidare bidrog bedside-

rapporteringen till att patienten kände sig mer delaktig i sin egen vård.  

 

Nyckelord: Omvårdnad, patientdelaktighet, bedside-rapportering, kirurgisk patient 



   
 

 
 

ABSTRACT 

Background: Traditionally, reports from caregivers occurred inside the health department's 

nursing expedition in the absence of the patient. Information is given about the patient, but 

usually without the patients’ participation. The reporting methods that are available today 

have some shortcomings regarding the transfer of information and also in the patients’ 

participation. Making patients more involved in the report could result in better 

communication between the caregivers and the patients, which leads to better results of the 

treatment. 

 

Aim: The aim of the study is to describe how patients experienced their participation with 

bedside reporting. 

  

Methods: A qualitative interview with the inductive approach was used. Ten patients 

participated in the study, six men and four women, between the age 34-81. There was a 

proliferation of education, if patient were living alone or in cohabitation, if they were acutely 

hospitalized or if the hospitalization was planned. All the patients had different diagnoses. 

 

Results: Patients in the study felt that it was important to be well informed. They also felt an 

advantage to know what the next shift knew. The patients experienced that bedside reporting 

made themselves involved in reporting and they felt that they had good information during 

the hospital stay. It was also important for the patients that they could talk about their 

experiences about health care. Patients also felt that they lacked the knowledge to make 

decisions regarding health care and therefore chose to hand over decision-making to the 

medical staff.   

 

Conclusions: The results of the interviews showed that the patients generally had a positive 

experience of bedside reporting. Bedside reporting is important because the patients had a 

sense of being well-informed and that they had the opportunity to share information of value 

to healthcare. Reporting also helped the patient feel involved in their own care.  

 

Keyword: Nursing care,  patients paticipation, bedside-report, surgical patient  
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INLEDNING 
Kommunikation och överrapportering är förbättringsområden som prioriteras inom hälso- 

och sjukvården globalt (WHO, 2011). Överrapportering är en sammansatt rutin som utförs 

flera gånger per dag på de flesta vårdavdelningar världen över och utgör en central roll för 

omvårdnaden samt det fortsatta omhändertagandet av patienten. En tydlig kommunikation 

mellan sjuksköterskor är kärnan för att kunna ge en bra kvalitet på vården. Traditionellt har 

rapporteringen mellan vårdpersonal inom slutenvården skett inne på vårdavdelningens 

sjuksköterske-expeditionen i frånvaro av patienten. Informationen som delges handlar om 

patientens sjukdomstillstånd men vanligen utan patientens delaktighet (Kerr, 2002). För 

sjuksköterskor är överrapportering en viktig informationskälla angående patienternas 

allmäntillstånd, sjukdom, behandling och omvårdnadsbehov (Griffin, 2010). 

Överrapporteringsmetoderna som används idag har vissa brister gällande 

informationsöverföringen mellan skiftbytena och även i patienters delaktighet. Patienter 

efterfrågar mer inflytande och delaktighet angående sin omvårdnad och behandling 

(Kullberg, Sharp, Johansson & Bergenmar, 2015). Att göra patienter mer delaktiga i 

överrapporteringen resulterar i att informationsbytet blir av bättre kvalité som i sin tur leder 

till bättre behandlingsresultat (Manias & Watson, 2014). 

 

BAKGRUND  
Delaktighet  

Begreppet patientdelaktighet började användas i vårdlitteratur på 1960-talet (Eldh, 2009). 

Med delaktighet menas att patienten får mer kunskap och kontroll över sin vård och 

behandling. Förutsättningen för patienternas delaktighet är en bra interaktion mellan patient 

och vårdpersonal (Eldh, 2006). Det finns olika tolkningar av innebörden av delaktighet. Hur 

en patient är delaktig kan se olika ut från person till person. Delaktighet kan vara allt från att 

patienten själv fattar beslut om åtgärd till att den professionelle fattar beslut om åtgärd efter 

förhandling och diskussion med patienten. Patienten har ingen formell rätt att själv besluta 

om åtgärd, men hen har rätt att bli väl informerad och ha ett reellt inflytande över processen. 

Delaktighet är inte bara en rättighet utan den bidrar även till ett bättre samarbete. Utformas 

vården tillsammans med patienten stärks dennes självkänsla. Detta sker genom att vården 

värderar patientens kunskaper och erfarenheter (Socialstyrelsen, 2015). 
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Traditionellt har vården inte erbjudit patienten något större inflytande i vården utan patienten 

har fått den vård som personalen har erbjudit. Enligt den nya Patientlagen (SFS 2014:821) 

har patienter rätt till delaktighet i sin egen vård samt rätt till information som rör sitt 

hälsotillstånd. Vården ska så långt som det är möjligt utformas och genomföras efter 

patientens önskningar och förutsättningar (a.a.). Trots det visar studier att det finns brister i 

vården gällande detta. I en studie av Jangland, Gunningberg och Carlsson (2009) framkom 

det att patienternas vanligaste klagomål gällande kontakten med vårdpersonalen var 

bristfällig information, respekt och empati, vilket ökade oron hos patienterna och gav sämre 

förtroende inför nästa vårdkontakt. En studie av Frank, Asp och Dahlberg (2009) visade att 

personalen upplevde att de hade ett ansvar för att få patienten delaktig i vården. För att kunna 

göra det behöver personalen aktivt eller passivt bjuda in patienten till en dialog för att bli mer 

delaktig. Osborn, Moulds, Squires, Doty & Anderson (2014) gjorde en studie i 11 länder där 

de jämförde Sverige med länder som Australien, Kanada, Frankrike, Nederländerna, Norge, 

Nya Zeeland, Schweiz, Storbritannien, Tyskland och USA. Där framkommer det att svenska 

patienters möjlighet till delaktighet i sjukvården är eftersatt på flera områden, bland annat 

upplevde de svenska patienterna att deras läkare i minst utsträckning involverade dem och lät 

dem delta i beslut som rörde deras egen hälsa. Undersökningen byggde på telefonintervjuer 

och fokus låg på patientcentrerad vård där patienten räknas som medaktör. Några av de 

områden som belystes var information, respekt, samordning, helhetssyn och involvering av 

närstående utifrån patientens önskemål.  

 

Larsson, Sahlsten, Segesten och Plos (2011) undersökte vilka hinder det fanns för delaktighet 

inom hälso- och sjukvården. Fyra områden identifierades. Dessa var; den egna oförmågan, 

bristande empati hos vårdpersonalen, en paternalistisk attityd, det vill säga att vårdpersonalen 

bestämde och att patienterna var passiva, samt känslan av strukturella barriärer. Patienter 

beskrev sig också att vara för sjuk, ha brist på kunskap eller inte orka delta aktivt i vården. 

Även låg självkänsla hos patienten, bristande förmåga att lyssna från personalen sida, träffa 

ny personal hela tiden var hinder för delaktighet. Om en känsla av delaktighet infann sig hos 

patienterna minskade den dock deras oro, rädsla och osäkerhet (a.a.).   

 

Tidigare forskning visar att patienter som görs delaktiga i sin egen vård känner sig mindre 

sårbara (Eldh, 2006). Patienter har olika behov för deltagande i sin egen vårdsituation och det 

centrala är att det är den enskilda patienten som är utgångspunkten för alla vårdinteraktioner 
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(Frank et al., 2009). Enligt Docteur & Coulter (2012) ska patienten ses som en medaktör i 

vården och vårdpersonalen ska sätta patienterna i centrum för besluten, medan patienterna 

uppmanas att ta en mer aktiv roll i sin egen hälso- och sjukvård. Om patienter inte görs 

delaktiga i den egna vården kan detta leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för 

hälso- och sjukvården.  

 

Traditionell överrapportering och bedside-rapportering  

I vården har sjuksköterskan en lång tradition av överrapportering som ska säkerställa att 

viktig information om patienten lämnas över till pågående skift. Vid överrapportering 

överförs patientspecifik information mellan vårdare för att säkra kontinuiteten av patientens 

vård och säkerhet. Rapporten är en viktig del av den kliniska vårdinformationen mellan 

vårdpersonal och därmed oerhört betydelsefull för att upprätthålla kontinuiteten i vården 

(Mukhopadhyay et al., 2014). För att kunna ge en god kvalité på vården krävs det en effektiv 

informationsöverföring som minimerar fel och missförstånd, vilket ökar patientsäkerheten 

(Kullberg et al., 2015).  

 

Överrapportering sker mellan sjuksköterskan som ska avluta sitt skift och sjuksköterskan som 

precis påbörjat sitt skift. Överrapporteringsmetoder som används idag är bandinspelade 

rapporter, skriftliga rapportblad eller muntlig överföring av patientens hälsotillstånd. Dessa 

kan ske på sjuksköterskeexpeditionen bakom stängda dörrar (Kerr, 2002). De olika 

metodernas, till exempel skriftligt rapportblad, tillvägagångssätt anses vara tidskrävande 

(Kerr, Lu, McKinlay & Fuller, 2011) och det finns brister vad gällande 

informationsöverföring mellan de olika skiften och i patientens delaktighet (Kullberg et al., 

2015). 

 

Bedside-rapportering innebär att överrapporteringen, mellan sjuksköterskorna, genomförs vid 

patientsängen i närvaro av patienten. Den främsta anledningen till att avdelningar väljer att 

införa bedside-rapportering är att det anses att patienternas delaktighet ökar. Genom att flytta 

ut rapporteringen till patienten skapas möjligheten för patienten att ställa frågor, vara med i 

diskussionen och höra vilken information som överlämnas (Mirsch, 2013; Lu, Kerr & 

McKinlay, 2013). Patienten uppmanas att delta och ställa frågor under rapporteringen 

(Andersson & Mangino, 2006). Rapporteringsmodellen används dagligen mellan personal 
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inom en rad olika specialiteter inom vården såsom medicin, kirurgi och rehabilitering. 

Bedside-rapportering beskrivs som en möjlighet att erhålla bättre information om situationen 

för patienter och vårdpersonal. Detta beror på möjligheten att kunna ställa frågor och vidare 

kan patienten komplettera och korrigera felaktig information. Bedside-rapporteringen 

minskar kommunikationsfel, vilket skapar ökad trygghet för patienterna. Forskning visar att 

det är även en fördel att träffa patienterna direkt vid arbetspassets start och då få en tidig 

dialog med patienten (Andersson & Mangino, 2006; Lu et al., 2013; McMurray, Chaboyer, 

Wallis, Johnson & Gehrke, 2011; Timonen & Sihvonen, 2000). 

  

Sjuksköterskors och patienters åsikter angående bedside-rapportering och patienternas 

delaktighet vid rapporteringen jämfördes i en studie gjort av Timonen och Sihvonen (2000). 

Även vilka faktorer som påverkar patienternas delaktighet undersöktes. Det framkom i 

studien att patienterna upplevde sig vara mindre delaktiga än vad sjuksköterskorna ansåg. 

Endast hälften av de tillfrågade patienterna ansåg att rapporteringstillfället var till för både 

dem själva och sjuksköterskorna, medan samtliga sjuksköterskor å sin sida ansåg att 

rapporteringstillfället var till för både dem själva och för patienten. En annan studie av 

patienters upplevelser av bedside-rapportering visade att patienter deltog i rapporteringen 

endast om de blev aktivt inbjudna eller tillfrågade. Önskade patienten inte vara så aktivt 

delaktig i sin rapport, trots att de aktivt blivit inbjudna att delta, intogs ett mer passivt 

deltagande och hen fick en mer lyssnande roll (Chaboyer el al., 2010).   

  

Flera studier (Chaboyer et al., 2010; Lu et al., 2013) visar att bedside-rapportering främjar 

patientdelaktigheten, involverar patienten i omvårdnaden och att patienten ses som en 

människa och inte en diagnos. Patienterna välkomnade och uppskattade bedside-rapportering 

då de blev stärkta genom sitt deltagande i processen, blev erkända som en “partner” i sin egen 

vård och medverkade själva till att upptäcka och korrigera felaktigheter (Chaboyer et al., 

2010; Lu et al., 2013). Dessutom fann Lu et al. (2013) i sin studie att majoriteten av 

deltagarna upplevde det positivt att bli inkluderad och att överrapporteringen blev mer 

personlig. Enligt McMurray, Chaboyer, Wallis och Fetherston (2009) bidrog bedside-

rapporten till bättre informationsöverföring och kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter samt att patienterna upplevde sig mer delaktiga. 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wallis%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469417
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Johnson%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21469417
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Teoretiskt ramverk  

Joyce Travelbee’s omvårdnadsteori (1971) beskriver att människan är unik och det varken 

har eller kommer att existera någon som denne igen i världen. Människan är kapabel att 

älska, tycka om, tänka logiskt och resonera, men även att hata, ogilla, ifrågasätta och ha ett 

orealistiskt tänkande. Hon beskriver också att omvårdnad är en process mellan människor, 

där fokus ligger på att skapa en relation mellan sjuksköterska och patient eller familj. 

Sjuksköterskan ska på så sätt kunna förebygga sjukdom eller lindra lidande.  

 

De viktigaste begreppen i Travelbee´s (1971) teori är människan som individ, lidande, 

mening, mellanmänskliga relationer och kommunikation. Travelbee tar avstånd från en 

generaliserande människosyn och förkastar begreppen patient och sjuksköterska, då dessa är 

generaliserande begrepp som suddar ut de individuella särdragen hos människan. Hon 

menade att människor som fick “etiketter” blev stereotyper, vilket ledde till att den unika 

individens egenskaper reducerades, och det i sin tur hindrade den mellanmänskliga processen 

(mötet mellan två människor). Travelbee menar också att lidande är en allmän livserfarenhet 

som helt och hållet erfaras av individen. Att hjälpa en sjuk person att finna mening i sitt 

lidande, sin sjukdom och sina erfarenheter är ett huvudsyfte inom omvårdnad. Begreppet 

“mening” syftar på att individen inte bara lär sig leva med sin sjukdom utan också drar nytta 

av den som en stärkande och självförverkligande livserfarenhet. Travelbee menar att målet 

med omvårdnaden är att inge hopp, minska lidande och finna mening i upplevelserna 

(Travelbee, 1971). 

 

Interaktion och kommunikation 

Kommunikationen är enligt Travelbee (1971) sjuksköterskans viktigaste redskap i 

interaktionen med patienten, där känslor, behov och tankar förmedlas. Det är genom 

kommunikation som den mellanmänskliga relationen formas och möjliggörs. Därför är det 

viktigt att försöka etablera en relation till varje enskild patient. Travelbee beskriver att 

relationsetableringen mellan sjuksköterska och patient endast kan ske via de fem interaktions 

faserna; mötesfasen, identitetsfasen, empatifasen, sympatifasen och rapportfasen. De fem 

faserna genomsyras av kommunikation, information och omtanke. Kommunikationen sker 

både verbalt och icke-verbalt, med syftet att lära känna varandra. Travelbee menar att 

kommunikation är en lika viktig del av omvårdnadsarbetet som den medicinska proceduren 

och den fysiska omvårdnaden. Varje möte med en sjuk person ger möjlighet för 
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sjukvårdspersonal att lära känna individen samt förstå och tillgodose dennes behov. Vid 

bristande förmåga att kunna se patienten som en unik individ skadas relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Detta medför att den mellanmänskliga relationen uteblir 

(Travelbee, 1971). 

 

Travelbee hävdar att essensen i omvårdnad är att förstå hur interaktionen och relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten kan påverka patientens tillstånd. För att kunna lära 

känna den verkliga personen är det viktigt att möta, uppfatta, respektera och svara an på 

dennes unika drag, utan att kategorisera, klassificera eller stämpla. Att inte lyssna eller se 

personen som en individ med unika egenskaper eller dra förhastade slutsatser kring en 

persons mående skapar en situation av otrygghet inom vården. När en relation är etablerad, 

kan sjuksköterskan hjälpa patienten att finna en mening i sin upplevelse och kunna acceptera 

sitt lidande som en del i sjukdomsprocessen (Travelbee, 1971).  

  

Travelbee´s teori vid bedside-rapportering 

Delaktighet och information, som lyfts fram i denna studie, ryms i begreppen interaktion och 

kommunikation, vilket finns i Travelbee´s begreppsram och teori. Vid bedside-rapportering 

sker en kommunikation mellan sjuksköterskor i närvaro av patienten. Travelbee (1971) menar 

att sjuksköterskans viktigaste redskap i interaktionen med patienten, där känslor, behov och 

tankar förmedlas, är kommunikationen (Travelbee, 1971). Det är därför viktigt att formulera 

kommunikationen så att även patienten förstår det som sägs.  

 

För att känna sig delaktig i vården måste patienten först få adekvat information så de kan vara 

med och påverka vården. Interaktion innebär en process där kommunikation mellan 

människor är en viktig del. Interaktionen mellan sjuksköterska och patient för med sig 

kunskap, olika behov och mål med vården samt tidigare erfarenheter som påverkar mötet. I 

interaktion ingår verbal och icke-verbal kommunikation. 

 

Problemformulering 

Inom hälso- och sjukvården världen över prioriteras förbättringsområden såsom 

kommunikation och överrapportering (WHO, 2011). Den nationella patientenkäten (SKL, 

2012) som årligen genomförs i Sverige indikerar att patienter inom den specialiserade 
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slutenvården till stor del är nöjda med vården som helhet men upplever brister i delaktighet 

och information under vårdtiden. Idag genomförs oftast överrapportering mellan 

vårdpersonalen bakom stängda dörrar utan patienternas medverkan eller delaktighet. Det har 

samtidigt kommit en ny Patientlag (SFS 2014:821) som talar tydligt om patienternas rätt till 

delaktighet i sin egen vård. Bedside-rapportering kan bidra till en mer personcentrerad vård 

och kan leda till att patienterna känner sig mer delaktiga. En studie visar att om patienter inte 

görs delaktiga i sin vård kan detta leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för 

vården (Docteur & Coulter, 2012). Det är därför viktigt att undersöka hur patienterna 

upplever bedside-rapporteringen samt på viket sätt de anser att rapporteringen ökar deras 

delaktighet. 

  

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur patienten upplever sin delaktighet vid bedside-

rapportering.  

   

METOD  
Design 
För att kunna fånga patienternas upplevelser och därmed få så utförliga svar som möjligt 

valdes en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats som design. Det ger en större 

möjlighet att besvara forskningsfrågan (Polit & Beck, 2012). Genom att använda kvalitativ 

intervju som forskningsmetod är det ett sätt att försöka förstå patienternas upplevelser och 

erfarenheter för att sedan försöka utveckla mening och förståelse ur dessa. 

  

Urval  

Ett strategiskt urval av inneliggande patienter, på en kirurgavdelning på ett sjukhus i 

Mellansverige, har skett. Strategiska urval görs med syfte att välja personer som kan ge 

innehållsrika beskrivningar av det studerade fenomenet och som svarar på syftet (Henricson 

& Billhult, 2012). Inklusionskriterier: Inneliggande patient i mars 2016 på en kirurgisk 

akutvårdsavdelning som har bedside-rapportering. Patientens ska förstå svenska i tal och 

skrift och haft minst två bedside-rapporter. Patienten ska även vara 16 eller äldre. 

Exklusonskriterier: Patienten får inte ha kognitiv nedsättning eller demenssjukdom. Patienten 

ska inte vara vårdad av författaren till detta arbete. 
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För att ta reda på vilka patienter som uppfyllde inklusionkriterierna samt för att få bredd på 

patienturvalet och en jämn könsfördelning tillfrågades ansvarig sjuksköterska om patienterna 

var svensktalande, hade haft minst två bedside-rapportering, samt var orienterade till tid, rum 

och person. Vidare ställdes frågan till ansvarig sjuksköterskan om patienten var akutinlagd 

eller om det var planerad inläggning, ålder och kön. Därefter tillfrågades patienterna om 

deltagande i studien. Detta skedde under mars månad 2016. Under denna period jobbade 

författaren nere på mottagningen och hade inte träffat och vårdat patienterna under 

vårdtillfället. 

 

Målet var att inkludera cirka 10 patienter eller tills mättnad var uppnådd (Polit & Beck, 2012) 

samt att inkludera olika åldrar och kön samt olika kirurgiska diagnoser för att få en större 

bredd och djup på intervjuerna. Målet var att få en jämn könsfördelning och spridning på 

åldrarna då tidigare studier visar att ålder och kön påverkar patientens tillfredställelse. Äldre 

patienter över 50 år visade sig vara mer nöjda med vården än yngre patienter. Manliga 

patienter var mer nöjda än kvinnliga patienter (Caljouw, von Beuzekom & Boer, 2008).  

 

Totalt tillfrågades 28 patienter om att delta i studien. Fördelningen mellan könen var 18 

kvinnor och 10 män. Av dessa 28 var det 18 patienter som tackade nej till studien. Det var 14 

kvinnor och fyra män som tackade nej. Tio patienter deltog i studien. Där blev fördelningen 

mellan könen sex män och fyra kvinnor. 

  

Datainsamlingsmetod  

Innan datainsamlingen påbörjades genomfördes en pilotintervju. Avsikten var att identifiera 

hur väl intervjuguiden genererade utförliga svar som svarade på syftet (Poilt & Beck, 2012). 

Pilotintervjun gav svar på syftet och inga ändringar gjordes av intervjuguiden. Då 

pilotintervjun genomfördes före godkännande av projektplan användes den inte i studien. 

  

En intervjuguide (Bilaga 1) användes vid intervjuerna och frågorna var öppna utifrån studiens 

syfte och problemformulering och har tidigare används i en studie om beside-rapportering 

(Carlberg & Ekberg, 2014). Intervjuguiden användes för att försäkra att samma basfrågor 

används till varje deltagare. De följdfrågor som användes under intervjun var för att få 
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fylligare svar. Den första delen av intervjuguiden bestod av fem allmänna frågor, till exempel 

ålder och utbildningsnivå för att kunna få bredden bland patienterna. Den andra delen av 

intervjuguiden bestod av fem huvudfrågor rörande bedside-rapportering. Frågorna var av 

karaktären: Vilka är dina upplevelser av bedside-rapportering?, Hur upplever du din roll vid 

bedside-rapportering? Vilka är fördelarna vid bedside-rapportering? Följdfrågorna var av 

karaktären: På vilket sätt tänker du då? Kan du utveckla det lite? Frågorna var av 

semistrukturerad art. Semistrukturerade intervjuer är bäst lämpad när en forskare vill studera 

ett bestämt ämne men inte kan förutse frågornas ordning eller exakta innehåll (Polit & Beck, 

2012). 

 

Tillvägagångssätt  

En intervjustudie har utförts på en kirurgavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. 

Avdelningen som intervjuerna genomfördes på har bedside-rapportering. Ett godkännande för 

att genomföra studien har givits av verksamhetschefen för kirurgkliniken. Avdelningschefen 

blev tillfrågad om genomförande av studien. Personalen på den berörda avdelningen blev 

skriftligen informerade om studien på vårdenheten (Bilaga 2).  

  

Inneliggande patienter erhöll muntlig och skriftlig information om studien och dess syfte 

(Bilaga 3) av författaren personligen. Det framgick att deltagandet var frivilligt, konfidentiellt 

och att patienterna kunde avbryta studien när som helst utan att det påverkade deras vidare 

vård (CODEX, 2015). Patienterna fick sedan en stunds betänketid, cirka 3-4 timmar, därefter 

gick författaren tillbaka och frågade om de var intresserade av att medverka. De som var 

intresserade av att deltaga i studien gav skriftligt informerat samtycke (bilaga 4). En 

överenskommelse gjordes med författaren till studien, om ett datum för intervjun, vilket var 

dagen eller dagarna efter förfrågan. 

 

Samtliga intervjuer utfördes i avskilda rum, antigen enkelrum eller ett samtalsrum på 

vårdavdelningen. Det var patienterna som fick bestämma var intervjun skulle äga rum. 

Intervjuerna pågick i 13- 25 minuter och intervjun spelades in på Iphone via 

mobilapplikationen iRecorder. Därefter avidentifierades och transkriberades intervjun 

ordagrant. Efter transkriberingen raderades källdata i form av ljudfiler och varje intervju 

kodades med en siffra. Uppgifter om deltagarnas data sparades i ett separat koddokument 
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tillsammans med de signerade samtyckesblanketterna. Dessa dokument förvarades inlåsta och 

separerade från de transkriberade kodade intervjuerna.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Etikprövningslagen (2003:460) som berör forskning som avser människor måste en 

etisk prövning göras. När det gäller studier av universitetsstuderande på grund- eller 

avancerad nivå behövs inte detta. Ett skriftligt godkännande från verksamhetschefen krävs 

dock (Etikprövningslagen, 2003:460). Ett forskningsetiskt förhållningssätt har eftersträvats i 

denna studie.    

  

Enligt Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2015) finns en 

sammanställning av de etiska krav som ska följas vid forskning där människor involveras. De 

fyra grundläggande forskningsetiska principer är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 

och nyttjandekravet. Information om studien har getts skriftligt med hänsyn till 

informationskravet. Deltagarna kunde när som helst avbryta studien utan att det påverkade 

den fortsatta vården. Deltagandet i studien var frivilligt. Informerat samtycke inhämtades och 

därmed uppfylls samtyckeskravet. Patienterna informerades om att intervjumaterialet 

kommer att avidentifieras och att resultatet redovisas utan att man kan identifiera vad var och 

en har sagt under intervjuerna. Ingen mer än författaren har tillgång till materialet, vilket 

uppfyller konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att datamaterialet endast får 

användas till denna studie (a.a.).  

 

Vid en riskanalys av studien bedömdes riskerna för deltagarna som mycket små eller 

obefintliga utifrån vetenskapsrådets fyra huvudkrav (CODEX, 2015). Det som skulle kunna 

påverkas är konfidentialitetskravet då författaren av denna studie arbetar på avdelningen. 

Detta undviks genom att inte diskutera de enskilda intervjuerna med kollegor. Studiens nytta 

bedöms överväga riskerna för deltagarna. Innan datainsamlingen påbörjades fick deltagarna 

en kort presentation av författaren, skriftlig och muntlig information om studien samt ett 

förtydligande om att det som framkommer under intervjuerna inte kommer att påverka deras 

vård. Deltagarna var inte heller i beroendeställning till författaren då denne inte hade vårdat 

under deras tid på avdelningen. Andra patienter kan få nytta av den förståelse som 

uppkommit av resultaten, om dessa sprids till personalen på enheten. 
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Bearbetning och analys  

Studien syftade till att undersöka människors upplevelser och känslor, därför valdes en 

kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004) för att bearbeta 

materialet. Ansatsen är induktiv vilket innebär att förutsättningslöst och öppet ta emot 

informanternas berättelser och upplevelser. Hela intervjun med informanterna transkriberades 

ordagrant av författaren av denna studie. Även skratt, tystnad och suckar med mera 

transkriberades för att kunna tyda nyanser i texten. Texten lästes i sin helhet därefter igenom 

flera gånger för att få en överblick av materialet. Meningsbärande enheter som svarade på 

syftet plockades sedan ut ur texten. Material som inte var relevant för studien sorterades bort. 

 

Efter detta kondenserades de meningsbärande enheterna utan att dess betydelse togs bort. 

Därefter lästes de kondenserade menigsenheterna igenom ett flertal gånger och tilldelades 

sedan en kod. En kod kan ses som en märkning i syfte att kunna se den kondenserande 

enheten med nya ögon. Granheim och Lundman (2004) menar att en kod kan relateras till ett 

fenomen och att den alltid ska förstås utifrån dess kontext. En kod ska inte kunna härledas till 

flera än en kategori. Koder med liknande innehåll sammanfördes till underkategorier och 

avgränsades till sist i kategorier. Den valda metoden har använts för att finna likheter och 

skillnader i insamlat material (a.a.). De kondenserande enheterna, koderna, underkategorier 

och kategorier diskuterades med en kollega, som inte arbetade på avdelningen under studien 

gång. Kollegan har erfarenhet av innehållsanalys (Polit & Beck, 2008). Ett exempel på 

innehållsanalysens tillvägagångssätt presenteras i tabell 1. Underkategorier och kategorier 

presenteras i tabell 2.  
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Tabell 1. Exempel på innehållsanalysens tillvägagångssätt 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet  
Kod Underkategori Kategori 

De pratar ju inte 

på hebreiska i 

varje fall utan de 

pratar på svenska 

Pratar svenska Pratar 

förståeligt 
Använder ett 

lättförståeligt 

språk 

Uppdaterad och 

välinformerad 

Tja jag kan inte 

bestämma vad de 

kan göra. Det är 

liksom inte mitt 

jobb. Jag liksom 

jobbar inte längre. 

Nej snickare ska 

vara snickare.  

Ska inte 

bestämma vad 

personalen ska 

göra. 

Personalen 

proffs på min 

sjukdom. 

Patienten ska 

inte vara med 

och bestämma 

vården. 

Vill inte ha all 

information 

eller fatta beslut 

angående 

vården 

 

Bedside är bra för 

att det riktar sig 

inte bara till mig 

utan till dom som 

ska jobba sen // 

de kan ställa 

frågor så de blev 

insatta på en 

gång. 

Bedside riktar 

sig till de som 

ska jobba sen 

och de kan 

ställa frågor och 

bli insatta på en 

gång. 

Övertagande 

personal blir 

insatt direkt. 

Tillfälle att 

ställa frågor och 

kontrollera att 

allt stämmer.  

Patientens 

möjlighet att 

bidra med 

erfarenheter 
 

// just den biten är 

i alla fall väldigt 

viktig för mig, 

Jag känner att jag 

åtminstone kan 

komma med min 

erfarenhet.  

Viktigt att jag 

får komma med 

min erfarenhet. 

Min 

erfarenhet är 

viktig. 

Mina 

erfarenheter är 

viktiga. 

 

 

RESULTAT 
Totalt inkluderades 10 patienter, sex män och fyra kvinnor, varefter en mättnad uppnåddes. 

Det fanns en spridning i åldrarna mellan 34-81 år, olika utbildningsnivåer, olika civilstånd så 

som ensamboende eller sammanboende, olika orsaker till inläggningarna. Patienterna hade 

olika diagnoser, som till exempel gastointestenal blödning, aortaanerysm. 

 

Under intervjuerna med patienterna framkom flera olika upplevelser av delaktighet under 

bedside-rapportering. Resultatet redovisas utifrån två kategorier och åtta underkategorier och 

förtydligas med hjälp av citat ur intervjuerna. En översikt av resultatet presenteras i tabell 2.  
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Tabell 2: Översikt av resultatet  

Kategorier  Underkategorier 

Uppdaterad och välinformerad Får bra och viktig information samt vet 

vilken planering som gäller 
 Pratar och bekräftar mig 

 Vill inte ha all information eller fatta beslut 

angående vården 

 Använder ett lättförståeligt språk 

Patientens möjlighet att bidra med 

erfarenheter 
Tillfälle att ställa frågor och kontrollera att 

allt stämmer 

  En arena för kommunikation 
 Saknar integritet- alla hör vad som sägs 
 Mina erfarenheter är viktiga 

 

Uppdaterad och välinformerad 
Får bra och viktig information samt vet vilken planering som gäller 

Patienterna uttryckte att de genom bedside-rapporteringen fick viktig information under 

rapporteringen. Det var värdefullt att få upplysningar för att veta hur behandlingen och 

eventuella undersökningar fungerade. Patienterna upplevde också att de fick information och 

uppdatering regelbundet. Informationen de fick var bra information trots att rapporteringen 

inte tog så lång tid. Patienterna upplevde att informationen rörde det viktigaste vad som 

gällde deras vård. Det framkom också under intervjuerna att patienterna tyckte det var viktigt 

att veta vad som händer. 

 

"...ibland får man olika bud och då kan man försöka klarifiera och då springer 

de och kollar så det blir rätt och så där..." (intervju 4) 

 

"...att få upplysningar så man vet hur läget är // det känns viktigt att hålla sig 

uppdaterad så man vet vad som händer.." (intervju 5) 

 

En av fördelarna med bedside-rapportering var att patienterna fick information om vad som 

hänt i hela vårdkedjan. De var inte alltid medvetna om vad som hänt under vårdtiden, då de 

varit påverkade av till exempel smärta. En annan fördel med bedside-rapportering, enligt 

patienterna, var att de fick information angående vården och att de hela tiden fick veta vidare 

planering. Detta gjorde att de kunde planera sin dag bättre och meddela anhöriga när det 

passade att komma. Bedside-rapporteringen var bra då personalen var tydlig gällande vidare 
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planering och vård. Patienterna tyckte att de tidigare fått olika bud angående planeringen av 

vården.  

 

"Man får vara med och höra vad som hänt egentligen, för jag var i alla fall 

ganska borta med feber och mycket ont och så där. Då är det skön att höra vad 

som har hänt." (intervju 9) 

 

Det var viktigt för patienterna att de få information om vad som har hänt under vårdtiden och 

hur bilden ser ut just nu. Viktigt var också att personalen förklarade vad som är gjort. 

Patienterna ansåg även att personalen skulle berätta vilka åtgärder som gjort och varför de 

valde den metoden eller den strategin. 

 

"…men i alla fall lite hur bilden ser ut och nu har vi tagit urinprov och det 

visade det här och det här..." (Intervju 8) 

 

Pratar och bekräftar mig 

Patienterna tyckte även att en fördel med bedside-rapporteringen är att personalen pratar både 

med patienten och med varandra. Detta gav en känsla av att bli sedd och gav dem en känsla 

av att vara i centrum. Patienterna upplevde att de blev pratade till och inte om. Bedside-

rapporten skapade en möjlighet till samtal med personalen. Bedside-rapporten ansågs också 

vara en bra metod för att bekräfta patienten. Detta krävde emellertid att personalen frågade 

patienten om rapporten stämde och att personalen aktivt bjöd in till samtal, vilket inte alltid 

skedde.  

 

"Jo men bedside är väl bra, de pratar ju med mig och sinsemellan." (intervju 1) 

 

Vill inte ha all information eller fatta beslut angående vården 

Under intervjuerna framkom också att patienterna ibland inte ville ha all information. De ville 

inte veta allt som gällde vården utan de ville bara lägga locket på. De ansåg att de fick reda på 

allt så småningom. Då är det viktigt att vara lyhörd och känna av hur mycket patienten vill 

veta. 
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"Det vill säga att man kanske inte vill veta allt heller om man säger så." 

(intervju 2) 

 

Det framkom även i intervjuerna att patienterna ansåg att de saknade kunskapen att fatta 

beslut angående vården och valde därför att lämna över beslutsfattandet till 

sjukvårdspersonalen. Den generella uppfattningen var att sjukvårdspersonalen förutsattes veta 

bäst och då ville patienterna inte "lägga sig i besluten". 

 

"...jag vet inte om jag kan bestämma vad de kan gör // Det är liksom inte mitt 

jobb. Nej, snickare ska vara snickare..." (intervju 3) 

 

"jag tycker inte att de ska fråga mig hur de ska göra." (intervju 1) 

 

Använder ett lättförståeligt språk 

Patienterna tyckte att det var lätt att förstå vad personalen pratade om under bedside-

rapporteringen. De tyckte att personalen pratade lättfattligt och att de fick all information på 

svenska och med svenska termer.  

 

"Jag har legat flera gånger med olika skador på sjukhus. Många gånger har 

man pratat med termer man inte har fattat och nu har det blivit mycket bättre. 

Jag vet precis vad de pratar om." (Intervju 8) 

 

"De pratar ju inte hebreiska i varje fall utan de pratar på svenska." (intervju 1) 

 

Patientens möjlighet att bidra med erfarenheter 

Tillfälle att ställa frågor och kontrollera att allt stämmer 

De erfarenheter patienterna delade unisont var att de kunde ställa frågor under 

överrapporteringen. Dock upplevdes det att det var svårt att ställa frågor de första gångerna 

av bedside-rapporteringen, då patienterna inte visste vad som väntade. Det var även svårt att 

ställa frågor om de var för sjuka och då hade de en mer tillbakadragen roll. Patienterna 

upplevde även att de kunde fylla i luckor, säga ifrån om någonting inte stämde, vilket ökade 

sannolikheten att personalen fick rätt information. De kunde även förklara för personalen hur 



   
 

16 
 

de mådde. Patienten kunde tycka synd om personalen om en av patienterna på salen ställde 

många frågor. Detta kan ha verkat hämmande, hur många frågor dessa patienter ställde, när 

det var deras tur att få bedside-information. 

 

"ja, det kan bli jobbigt för personalen om det är någon som är jävligt frågvis" 

(intervju 1) 

 

Patienterna tyckte också att det var en fördel att veta vad nästa arbetspass visste. De behövde 

inte fundera på om personalen visste vissa specifika saker. De tyckte även att det var bra att 

nästa arbetspass var med vid överrapporteringen för då kunde de ställa frågor och bli insatt i 

vården direkt. 

 

"Därför att det riktar sig inte bara till mig utan till dem som ska jobba sen 

också och de ska kunna ställa frågor också så de blir insatta på en gång." 

(intervju 6) 

 

En arena för kommunikation 
Patienterna kände sig delaktiga under rapporteringen. En orsak till att de kände sig delaktiga 

var att de fick bra information vid bedside-rapporteringen under vårdtiden. Detta bidrog till 

känslan av delaktighet. En orsak till varför vissa patienter inte kände sig delaktiga var att de 

tyckte att rapporteringen gick för fort. Det upplevdes även vara svårt att vara delaktig när det 

var fler patienter närvarande men de tyckte ändå att bedside-rapporteringen var värdefull, så 

patienterna tyckte var okey att utbyta information i närvaro av andra patienter.  

 

"Begränsningar med rapporteringen tycker jag inte finns, utom när de inte har 

tid för det. Nämen det behöver ju inte vara en timme..." (intervju 8) 

 

Antalet personal som var med vid bedside-rapporten spelade ingen roll och placeringen av 

personalen kring sängen var av mindre betydelse. En patient tyckte det var bra att personalen 

stod upp för då såg hen dem bättre. Vidare upplevdes att det var bra att det var fler som hörde 

informationen. Det innebar att patienten, om den har funderingar kring vården, kunde fråga 

vem som helst i personalen vid ett senare tillfälle då alla hade fått samma information. 
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Patienterna uttryckte att de tyckte att bedside-rapporteringen fungerade bra. De upplevde 

även att de var aktiva under överrapporteringen och kunde sälla frågor om de inte förstod 

något eller om de hade någon fundering kring vidare planering eller ingrepp. 

 

"Jo, det är en bra sak man har funnit på med den här bedside-rapporteringen. 

Det behövs nog. Vi är tre parter där" (intervju 7) 

 

Saknar integritet- alla hör vad som sägs 

Patienterna tyckte att integriteten gick förlorad när de låg på flerpatient-salar. Informationen 

som är avsedd för en patient blev tydlig för alla andra patienter. Det framkom dock att det var 

inga problem att ha rapporten på en sal för två patienter utan problemet uppstod när 

patienterna delade rum med fler patienter än en. Patienterna ansåg att man måste kunna säga 

till om man inte vill ha bedside-rapportering eller att be sänggrannen att gå ut under 

överrapporteringen.  

 

"Man saknar lite integritet på det sättet att man kanske inte vill att alla ska veta 

vad som är fel, det blir väldigt tydligt. Så alla patienter får följa med på min 

sjukhistoria." (intervju 10) 

 

Mina erfarenheter är viktiga 

Det framkom även att det var viktigt för patienterna att de fick berätta om sina erfarenheter av 

vården och de ville att vårdpersonalen skulle fråga under bedside-rapporteringen om deras 

upplevelse stämde överens med vad personalen hade rapporterat. Att få frågan Hur känner du 

dig idag? Och eller få frågan om Hur tycker du att vi ska göra? trots att vårdpersonalen i 

slutändan har en plan för vården belyste patienterna som viktigt. Detta gjorde att patienterna 

kände sig delaktiga och att någon lyssnade på dem. Om vårdpersonalen i stället bara 

beslutade någonting utan att ha förankrat detta hos patienten var det lätt att patienten kände 

sig missuppfattad och överkörd.  

 

"...kanske helt enkelt fråga om det stämmer överens med vad jag upplever 

själv." (intervju 10) 

 



   
 

18 
 

DISKUSSION 

Syftet med den här intervjustudien var att undersöka hur patienterna upplevde sin delaktighet 

vid bedside-rapportering. Studien resulterade i två kategorier med åtta tillhörande 

underkategorier. Patienterna i studien upplevde att det var viktigt att vara välinformerad och 

tyckte att bedside-rapporteringen gav en känsla av att bli sedd och ha en känsla av att vara i 

centrum. I bedside-situationen ansåg patienterna att det var en fördel att veta vad nästa 

arbetspass visste. Patienternas erfarenheter vid bedside-rapporteringen var också att de 

upplevde sig delaktiga under rapporteringen och de ansåg att de fick bra information 

angående planeringen under vårdtiden. Det var även viktigt för patienterna att de fick berätta 

om sina erfarenheter av vården. Patienterna ansåg dock att de saknade kunskapen att fatta 

beslut angående vården och valde därför att lämna över beslutsfattandet till 

sjukvårdspersonalen. 

 

Resultatdiskussion 

Uppdaterad och välinformerad 

I en studie av Jangland et al., (2009) framkom det att patienternas vanligaste klagomål 

gällande kontakten med vårdpersonalen var bristfällig information, respekt och empati. Detta 

är tvärt emot vad patienterna i studien tyckte. Detta kan bero på att de fick bedside-

rapportering. I resultatet framkom att patienterna tyckte att de fick viktig information. De 

upplevde också att de fick information och uppdatering regelbundet. Det var viktigt enligt 

patienterna att veta vad som händer, ha koll på läget och känna sig uppdaterade. Viktigt var 

även att de fick hela tiden veta vidare planering under hela vårdprocessen. Det var också bra 

att höra vårdkedjan då patienten inte alltid var med på grund av olika orsaker tex feber. Detta 

bekräftas av flera studier där det beskrivs att bedside-rapportering ger en möjlighet för 

patienten att erhålla bättre information om situationen (Andersson & Mangino, 2006; Lu et 

al., 2013). Även Travelbee (1971) pratar om kommunikation som ett av sjuksköterskans 

viktigaste redskap i interaktionen med patienten, där känslor, behov och tankar förmedlas. 

   

Flera studier (Chaboyer et al., 2010; Lu et al., 2013) visar att bedside-rapportering främjar 

patientdelaktigheten, involverar patienten i omvårdnaden och att patienten ses som en 

människa och inte en diagnos. Patienterna välkomnade och uppskattade bedside-rapportering 

då de upplevde att de blev stärkta genom sitt deltagande i processen, att de blev erkända som 

en “partner” i sin egen vård och kunde själva medverkade till att upptäcka och korrigera 
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felaktigheter (a.a.; a.a.). Patienterna i studien tyckte att bedside-rapportering var en bra metod 

för att bli bekräftat, att det gav en känsla av att bli sedd och att vara i centrum, vilket kan 

betraktas att patienten ses som en partner i vården. Travelbee (1971) säger i sin teori att man 

ska se människan inte begreppet patient, då begreppet patient är ett generaliserande begrepp 

som suddar ut de individuella särdragen hos människan. Detta framkom också i studien då 

flera patienter ansåg att de blev sedda och de fick en känsla av att vara i centrum. 

 

Patienterna i studien ville inte alltid få all information. Då gäller det för vårdpersonalen att 

vara lyhörd för hur mycket och vilken information patienten vill ha. Samtidigt uttryckte 

patienterna att de upplevde att personalen pratade med dem och på ett lättförståeligt språk och 

att personalen inte talade över huvudet på dem. McMurray et al. (2011) fann i sin studie att 

oönskade beteenden från sjuksköterskorna såsom att tala över huvudet på patienterna 

påverkade patienternas delaktighet negativt. Detta går emot vad patienterna i föreliggande 

studie tyckte. 

 

Det framkom också att patienterna ansåg att de saknade kunskapen att fatta beslut angående 

vården och därför valde många att lämna över beslutsfattandet till sjukvårdspersonalen. Den 

generella uppfattningen var att sjukvårdspersonalen förutsattes veta bäst och då ville 

patienterna inte "lägga sig i besluten". Fastän patienterna inte ville vara med och påverka 

besluten av vården var det viktigt för dem att personalen berättade vilka åtgärder som hade 

satts in och varför de valde en viss strategi. I en tidigare studie har det visats att det var 

betydelsefullt för patienten att få diskutera sin vård och behandling med läkare, men att 

beslutet lämnades över till läkaren (Kvåle & Bondevik, 2008).  

 

Patientens möjlighet att bidra med erfarenheter 

Patienterna upplevde att de kunde ställa frågor under rapporteringen. Patienterna kunde fylla i 

luckor och säga ifrån om någonting inte stämde. Dock upplevdes att bedside-rapporteringen 

var svår i början då patienterna inte visste vad som väntade. Enligt Travelbee (1971) är det 

svårt att skapa en relation om inte de fem interaktionsfaserna genomgåtts. Detta kan vara en 

av orsakerna till varför det var svårt att ställa frågor i början av vårdtiden. Det var även svårt 

att ställa frågor om man var för sjuk. Detta bekräftas även i McMurray et al. (2011) studie 



   
 

20 
 

som undersökte vad som förhindrar patienter att aktivt delta under bedside-rapportering. En 

av orsakerna som hindrade patienterna var att patienterna var för sjuka för att orka med.  

 

Patienterna i studien tyckte att det var en fördel att veta vad nästa arbetspass visste för då 

kunde de ställa frågor till all personal eftersom de var insatta i vårdsituationen. Detta kan 

minska osäkerheten hos patienterna då de vet och kan känna sig trygga med vad nästa 

arbetspass vet. Detta stämmer väl med vad Bradley och Mott (2013) fann i sin studie. Där 

upplevde patienterna att de visste vilken information sjuksköterskorna fått angående 

patienternas aktuella omvårdnadsstatus och vilka åtgärder som sattes in. Enligt Travelbee 

(1971) har en relation uppstått där patienten och personalen byter erfarenheter och tankar 

med varandra. 

 

Under intervjuerna framkom att en orsak till varför patienterna upplevde sig delaktiga under 

rapporteringen var att de fick bra information under vårdtiden. Att få ta del av information 

och delge information ger en känsla av kontroll. Enligt Bradley och Mott (2013) stärktes 

patienternas upplevelser av god vård genom att känna sig delaktig i vården. Docteur och 

Couter (2012) såg i sin studie att patienter som inte varit delaktiga ledde till sämre 

vårdresultat och onödiga kostnader för vården (a.a.). Det är därför viktigt att öka patienternas 

upplevda delaktighet. Orsaker, som kom fram under intervjuerna, till att patienterna inte känt 

sig delaktig under rapporteringen var att rapporteringen gick för fort eller att man delade rum 

med fler än en person. 

 

Hur personalen var placerad och hur många de var, under bedside-rapporteringen, hade ingen 

större betydelse för patienterna. De upplevde också att de var aktiva under 

överrapporteringen och kunde ställa frågor om de ville. 

 

Några av patienterna tyckte att integriteten gick förlorad när patienten låg på flerpatient-salar. 

De ansåg att de måste kunna säga till om de inte vill ha bedside-rapportering eller att be 

sänggrannen att gå ut under överrapporteringen. Det är ett problem som måste tas i beaktande 

när bedside-rapporteringen ska äga rum. Tidigare studier visar på att integriteten inne på fler-

salar inte uppfattades vara ett större problem för patienten (Lu et al., 2013; McMurray et al., 

2011). En fundering till varför detta resultat skiljer sig från tidigare studier är att de patienter 
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som upplevde detta som ett problem var yngre och kanske ställer högre krav på vården och är 

mer pålästa. De barn som föds idag kommer att ha ännu högre krav på information och 

delaktighet i framtidens sjukvård. De äldre patienterna i studien upplevde dock inte att detta 

var ett problem. Min upplevelse är att äldre patienter idag ställer mindre krav och vill inte 

vara till besvär, vilket gör att deras röster sällan hörs. 

 

Det framkom under intervjuerna att det var viktigt för patienterna att de fick berätta om sina 

erfarenheter av vården och de ville att vårdpersonalen skulle fråga under bedside-

rapporteringen om deras upplevelse stämde överens med vad personalen hade rapporterat. 

Om vårdpersonalen i stället bara beslutade någonting utan att ha förankrat detta hos patienten 

var det lätt att patienten kände sig missuppfattad. Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan 

måste lära känna den verkliga personen bakom diagnosen, genom att möta, uppfatta, 

respektera och svara an på dennes unika drag. Detta utan att kategorisera, klassificera eller 

stämpla (Travelbee, 1971). Att inte lyssna eller se personen som en individ med unika 

egenskaper eller dra förhastade slutsatser kring en persons mående och situation skapar en 

otrygghet inom vården. 

 

Metoddiskussion 

För att få svar på syftet valdes en induktiv intervjustudie med semistrukturerade 

intervjufrågor. Enligt Granheim och Lundman (2004) lämpar sig denna metod bäst för att 

beskriva deltagarnas upplevelser och för att få öppna och fylliga svar. Därför ansåg 

författaren till förliggande studie att denna metod var bäst lämpad för syftet. Syftet med 

studien var att beskriva patienters upplevelser av delaktighet i vården vid bedside-

rapportering och studiens syftet besvarades.  

 

Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att en studies tillförlitlighet är beroende av 

hur väl studiens resultat och analysprocess kan relateras till det syfte som fanns från början. 

Tillförlitligheten bedöms stor då frågorna tidigare används i en annan studie om bedside-

rapportering. Styrkorna med intervjustudien var att den semistrukturerade intervjun 

möjliggjorde ett mer informativt innehåll jämfört med om kvantitativ metod med exempelvis 

enkäter hade valts samt att innehållet baserades på verkliga upplevelser hos patienterna. 

Materialet som analyserades var mycket omfattande och då författaren ej tidigare genomfört 
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en innehållsanalys kan relevant data ha gått förlorat. Enligt Graneheim & Lundeman (2004) 

kan tolkningen av en transkriberad text ha flera betydelser vilket innebär att resultatet kan bli 

olika beroende på forskarens bakgrundshistoria. 

 

Enligt Lundman och Hällgren Granheim (2012) innebär giltighet att en studie synliggör det 

karaktäristiska inom området. Genom att använda deras kvalitativa innehållsanalys har data 

som är relevant för syftet valts ut. De menar också att valet av deltagare påverkar en studies 

giltighet. En studie med deltagare med olika bakgrund och erfarenheter ökar möjligheten att 

täcka in det område studien avsåg (Lundman och Hällgren Granheim, 2012). I denna studie 

har deltagarna olika bakgrund och erfarenheter vilket bidrog till en ökad variation och större 

bredd av resultatet och detta ökar giltigheten. Urvalsgruppen som ingick i studien bestod av 

fyra kvinnor och sex män. Det var dock svårt att få ta på kvinnliga deltagare vilket kan ha 

påverkat resultatet. Tidigare studier visar att ålder och kön påverkar patientens 

tillfredställelse. Äldre patienter över 50 år visade sig vara mer nöjda med vården än yngre 

patienter. Manliga patienter var mer nöjda än kvinnliga patienter (Caljouw, von Beuzekom & 

Boer, 2008). Bortfallet var 18 patienter, 14 kvinnor och fyra män. Detta kan har påverkat 

resultatet negativt om det var de patienter som var missnöjda med bedside-rapporteringen 

som tackade nej. De kvinnor som tackade nej uppgav att de var för sjuka eller trötta för att 

medverka och männen uppgav att de inte ville medverka i studien. 

  

Avsatt tid för intervjuerna var 20-30 minuter men intervjuerna tog mellan 13 och 25 minuter. 

Intervjuerna kan ha påverkats negativt av att de inte tog så lång tid. Detta kan ha lett till att 

svaren på intervjufrågorna inte blivit så utförliga som författaren önskat. Anledningar till att 

intervjutiden blev kortare var att vissa patienter bara haft 2 bedside-rapporteringar och inte 

hade så mycket att tillägga eller så var de för trötta och orkade bara med en kortare intervju. 

Andra anledningar kan även vara författarens begränsade erfarenheter av intervjuer. Detta 

kan ha lett till att färre följdfrågor användes och på så sätt kan intervjutiden blivit kortare och 

även patienternas upplevelser kan ha blivit mindre uttömmande.  

 

Samtliga intervjuer utfördes i avskilda rum, antigen enkelrum eller ett samtalsrum på 

vårdavdelningen, vid författarens arbetsplats med syfte att sekretesskydda deltagarnas åsikter, 

vilket innebar att sekretessen och patienternas integritet säkerställdes. Däremot uteslöts inte 
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risken att deltagarnas deltagande i studien synliggjordes för utomstående. Intervjuernas 

innehåll avidentifierades och raderades efter transkription, detta för att minska risken för att 

kunna identifiera någon av deltagarna i studien. Presentationen av resultatet har skett så att 

ingen kan känna igen någon enskild person. Då författaren arbetar på avdelningen där studien 

genomfördes exkluderades patienter som författaren har vårdat för att patienterna inte skulle 

hamna i beroendeställning. 

  

Lundman och Hällgren Granheim (2012) menar att överförbarhet innebär att studiens resultat 

går att tillämpa på andra vårdsituationer och samhällsgrupper. För att läsaren ska kunna 

bedöma en studies överförbarhet krävs en tydlig redovisning av analysprocessen. I denna 

studie har analysprocessen beskrivits tydligt och har exemplifierats med tabeller. Resultatet 

har levandegjorts och förtydligats med hjälp av ordagranna citat från patienterna. Svagheterna 

med studien var att det är ett litet antal patienter och därmed kanske inte representerar hela 

den verkliga populationen. En större studie skulle behövas för att få mer material att dra 

slutsatser ifrån.  

 

Kliniska implikationer   

Enligt den nya Patientlagen (SFS 2014:821) har vården skyldighet att göra patienterna 

delaktiga i sin egen vård och bedside-rapportering är ett verktyg för att göra detta. 

Möjligheter att bjuda in patienter till delaktighet finns hela tiden inom sjukvården. Det kan 

handla om både stora och små beslut. Tid för information, frågor, medbestämmande och 

dialog behövs. Detta kan uppfyllas genom att ha bedside-rapportering inne hos patienten. Det 

är dessutom viktigt att vidare utveckla bedside-rapporteringen. Det som framkom under 

intervjuerna var att patienterna önskade att bedside-rapporteringen skulle ske mer privat/ 

enskilt. En möjlighet till förbättring skulle kunna vara att när patienten skrivs in på 

avdelningen, oavsett om den sker planerat eller akut, informera att på den här avdelningen 

används bedside-rapportering och vad detta innebär. På det sättet kan patienterna fundera på 

vad det innebär för dem och om de inte önskade ha bedside-rapportering inne på flerpatient-

sal skulle de ha möjlighet att säga till innan. Det är oerhört viktigt för vårdpersonalen att 

respektera patienten som person och vara lyhörd för deras behov och önskemål. 
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Kunskapen och resultatet som kom fram under den här studien är lämplig att använda i 

internutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor på den kirurgklinik författaren 

arbetar på. Resultatet av studien kommer att spridas genom skriftlig och muntlig information 

till cheferna samt utbildning av medarbetarna på kliniken genom föreläsningar.  

 

Slutsats 

Syftet med den här intervjustudien var att beskriva hur patienterna upplevde sin delaktighet 

vid bedside-rapportering. Studiens resultat var att patienterna har en positiv upplevelse av 

bedside-rapportering. De upplevde att de var välinformerade och att de hade en möjlighet att 

delge personalen information, vilket var värdefullt både för dem och för vården.   

Patienternas erfarenheter vid bedside-rapporteringen var också att de upplevde sig delaktiga 

under rapporteringen. Vidare bidrog bedside-rapporteringen till att ha en känsla av att bli 

sedd och att vara i centrum. Information är en grundförutsättning för delaktighet och alla 

patienter har rätt till förståelig information om sitt hälso- och sjukdomstillstånd. Det är 

personalens uppgift att bjuda in patienterna att bli delaktiga i vården, men vilken grad av 

delaktighet som de vill bidra med är alltid patienternas. 
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Bilaga 1. Intervjuguide  
Faktafrågor  

1. Är du      Man                  Kvinna  

2. Hur gammal är du?   

3. Social status          Sammanboende         Ensamstående    

4. Utbildning       Grundskola        Gymnasium eller motsvarande    

Högskola/Universitet       Annan eftergymnasial utbildning    

5. Kom du till avdelningen      Akut               Planerat  

6. Vilket problem/ åkomma är du inlagd för?  

  

Intervjufrågor  

7. Vilka är dina upplevelser/ erfarenheter vid bedside-rapportering? Kan du utveckla 

lite?  

  

8.Vilka är fördelarna? På vilket sätt tänkte du då?  

  

9.Finns det begränsningar? Kan du utveckla lite?  

  

10.Hur upplever du din roll vid bedside-rapportering? Delaktig/ ej delaktig?  

  

11.Hur skulle du vilja att din roll skulle kunna vara? Kan du utveckla lite?  

   

  

  

 Tack för hjälpen!   
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Bilaga 2 Informationsbrev till avdelningen 
Till avdelningschefen på 70B1   

Jag, Cecilia Lantz, läser för närvarande Vårdvetenskap på avancerad nivå, vid Uppsala 

Universitet. I min utbildning ingår att skriva en magisteruppsats på 15 hp. I uppsatsen avser 

jag att undersöka hur bedside-rapportering upplevs av patienterna. Studien vänder sig till 

patienter som vårdas på kirurgisk vårdavdelning och som har deltagit i minst 2 bedside-

rapporteringar.  

  

Studiens bakgrund och syfte  

Den nationella patientenkäten (SKL, 2012) som årligen genomförs pekar mot att patienter 

inom den specialiserade slutenvården till stor del är nöjda med vården som helhet men 

upplever brister i delaktighet och information under vårdtiden. Bedside-rapportering innebär 

att överrapportering mellan sjuksköterskor flyttar sig från expedition och istället genomförs 

vid patientsängen i närvaro av patienten. Den största anledningen till att avdelningar väljer att 

införa bedside-rapportering är att det anses att patienternas delaktighet i sin vård ökar. Genom 

att flytta ut rapporteringen till patienten skapas möjligheten för patienten att ställa frågor, vara 

med i diskussionen och höra vilken information som överlämnas. Kirurgavdelningen 70B1 

nyligen infört bedside-rapportering för att öka patienternas delaktighet. Det är därför viktigt 

att utvärdera om bedside-rapportering påverkar patienterna känsla av delaktighet eller om det 

måste göras mer för att öka delaktigheten.  

  

Studiens genomförande  

Jag har som önskemål att få komma till er avdelning och intervjua inneliggande patienter. 

Deltagande för patienterna är frivilligt och all data kommer att behandlas konfidentiellt. Jag 

har tänkt att intervjua cirka 10 patienter med olika diagnoser, kön och ålder för att få en bredd 

på intervjuerna. Intervjuerna beräknas ta cirka 20-30 minuter och kommer att genomföras på 

enheten i ett ostört rum. Intervjun kommer att spelas in och därefter att skrivas ut ordagrant. 

Samtalet mellan intervjuare och forskningsperson kommer att bestå av frågor som berör 

forskningpersonens erfarenheter av bedside-rapportering. Intervjuerna kommer inte att 

påverka den övriga vården. Den information som framkommer under intervjun kommer 

endast att användas i studiesyfte. Deltagandet i studien är helt frivilligt och patienten kan när 

som helst välja att avbyta sin medverkan.  
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Undersökningen är planerad till mars månad 2016 och jag kommer gärna på ett 

avdelningsmöte och informerar personalen om studien och jag hoppas på ert deltagande.  

  

Har ni frågor hör av er till mig via e-post eller personligt möte.  

  

Med vänliga hälsningar  

Cecilia Lantz                                                                                                        

Leg Sjuksköterska  

cecilia.lantz@akademiska.se  

  

Handledare:  

Öie Umb-Carlsson  

Forskare, MD  

oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se  

mailto:cecilia.lantz@akademiska.se
mailto:oie.umb-carlsson@pubcare.uu.se
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Bilaga 3. Informationsbrev till studiedeltagarna  

Hej  

Du tillfrågas härmed om Du vill deltaga i denna intervjustudie angående 

patienters uppfattning om bedside-rapportering.  

  

Du är inlagd på en kirurgisk vårdavdelning som använder sig av bedside-

rapportering. Bedside-rapportering innebär att överrapportering mellan 

sjuksköterskor genomförs vid patientsängen i närvaro av patienten istället för på 

en expedition. Den största anledningen till att avdelningar väljer att införa 

bedside-rapportering är att det anses att patienternas delaktighet i sin vård ökar. 

Genom att flytta ut rapporteringen till patienten skapas möjligheten för 

patienten att ställa frågor, vara med i diskussionen och höra vilken information 

som överlämnas. Delaktighet i vården är viktigt för patienten och dess anhöriga 

men inte alltid så lätt att uppnå. Syftet med denna undersökning är att se hur du 

upplever bedside-rapportering.   

  

Studien ska resultera i ett examensarbete på magisternivå (15hp) vid Uppsala 

universitet. Intervjun kommer att äga rum på vårdavdelningen efter 

överenskommelse och tar cirka 20-30 minuter. Jag kommer att kontakta Dig om 

tid och plats om Du samtycker till intervjun. Om resultatet visar att bedside-

rapportering ökar känslan av delaktighet kommer den metoden att införas på 

andra avdelningar på sjukhuset.   

  

Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta intervjun utan att 

det påverkar den fortsatta vården. Samtalet med Dig kommer att spelas in. All 

data kommer att behandlas konfidentiellt, det vill säga det kommer inte vara 

möjligt att identifiera dina svar i rapporten och ingen annan kommer att få se 
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eller använda intervjuerna. I rapporten kommer inga data att kunna härledas till 

den enskilda individen. När uppsatsen är klar kommer data att raderas.   

  

Om Du har några frågor kan du kontakta mig via e-post.  

  

Tack på förhand  

Cecilia Lantz  

    

Ansvarig för studien    Handledare  

Cecilia Lantz     ÖieUmb-Carlsson  

Leg Sjuksköterska  Forskare, MD  

cecilia.lantz@akademiska.se  oie.umb-carlsson.uu.se  

mailto:cecilia.lantz@akademiska.se
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Bilaga 4. Samtyckesblankett  

Samtycke till att delta i en intervjustudie som ska undersöka om bedside-

rapportering påverkar den upplevda delaktigheten.  

  

Jag har erhållit muntlig och skriftlig information angående studien. Mitt 

deltagande är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan förklaring och 

det påverkar inte Min vård.  

  

Härmed samtycker Jag till att deltaga i studien.  

  

Datum:____________  

  

Namnunderskrift:__________________________________________________  

Namnförtydligande:________________________________________________  

 

 


