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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Samhället efterfrågar ökad patientdelaktighet i vården och ett sätt att möta detta 

krav är införandet av bedsiderapport på vårdavdelning. Litteraturen förklarar betydelsen av 

begreppet patientdelaktighet i teorin, det är därför motiverat att genom observation undersöka 

om patientdelaktighet kan uppnås med hjälp av bedsiderapport i kliniken. 

Syfte: Att utforska hur bedsiderapportering genomförs på en kirurgisk vårdavdelning med 

fokus på patientens perspektiv och delaktighet.  

Metod: En kvalitativ deskriptiv design med fokuserade observationer och informella 

intervjuer. Totalt genomfördes 23 observationer vilka analyserades med etnografisk data-

analys 

Resultat: Studiens resultat mynnade ut i fem teman: En lugn stämning, Förutsättningar för 

delaktighet, Att skapa en ”vi- känsla”, Samtal på lika villkor samt Integritet och sekretess. 

Under observationerna sågs att patienterna deltog aktivt i rapporten, de bidrog med 

information och ställde frågor. Det medicinska språket förenklades och anpassades efter 

patientens förmåga. Under intervjun uppgav patienterna att bedsiderapporten skapade en 

känsla av trygghet och kontroll. Dock observerades att patienterna varken tillfrågades om 

medverkan eller förbereddes inför rapporten. 

Slutsats: Studien visar att införandet av bedsiderapport får patienten att känna delaktighet i 

den egna vården och skapar en känsla av trygghet och kontroll. Resultatet påvisar även behov 

av att genom förbättringsarbete utveckla arbetssättet vidare då brister observerades gällande 

information, förberedelser och möjlighet att avstå bedsiderapportering.  Detta skulle ge 

potential till förbättring av bedsiderapportens förmåga att skapa patientdelaktighet.  

 Nyckelord: bedsiderapport, information, patientdelaktighet, observation, etnografi. 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Society demands increased patient participation in healthcare. One strategy to 

achieve patient participation during hospital stay in a surgical ward is implementation of 

handover at the patient’s bedside. The literature discusses the meaning of the concept patient 

participation, it is therefore important to study if patient participation can be achieved through 

bedside handover on the clinical ward. 

Aim: To explore how the bedside handover in nursing was performed on a surgical ward from 

the patient’s perspective focusing and participation.  

Method: A qualitative descriptive design with focused observations and informal interviews. 

A total of 23 observations were done, the analysis was inspired by ethnographic method. 

Results: Five themes emerged from the analysis: A calm atmosphere, Conditions for 

participation, To create a sense of “us”, Conversation on equal ground and at last Integrity 

and secrecy. The patients were active participants during the bedside handovers, they 

contributed with information and asked questions. The medical vocabulary was simplified and 

adapted to the patient’s ability. During the interviews the patients stated that the bedside 

handover created a sense of security and control. The observations showed though, that the 

patients were not asked to participate nor were they prepared for the report beforehand. 

Conclusion: This study shows that bedside handover gives the patient a sense of participation 

in his or her own care and creates a feeling of security and control. The result also shows a 

need for improvement regarding information, preparation and the opportunity to decline 

bedside handover, which offers potential to improve the bedside handover’s ability to increase 

patient participation.  

Keywords: bedside handover, information, patient participation, observation, ethnography. 
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BAKGRUND  

Vården är under ständig förändring och vad som tydligt eftersträvas idag är ökad 

patientdelaktighet. Tidigare har patienten setts som en passiv vårdmottagare i händerna på 

sjukvården, numera eftertraktas en vårdrelation mellan patient och personal, patienten ses som 

en resurs i teamet runt sin egen vård. Ett sätt att möta denna utveckling inom vården är att 

införa bedsiderapport. Idag har patienten större rättighet till medbestämmande och i den nya 

Patientlagen (SFS 2014:821) som trädde i kraft 2015 fastställs det tydligt i 1 §, kap. 5 att 

hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska utformas i samförstånd med patienten. 

Eftersom det dessutom är så att vårdtiden inom den kirurgiska vården förkortas alltmer, 

förväntas patienten ta ett större eget ansvar (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], 

2006), vilket förutsätter att patienten under vårdtiden är trygg och väl insatt i sin vård.  

Begreppsutveckling 

För att omvårdnadsforskningen ska utvecklas och föra omvårdnaden i kliniken framåt krävs 

att även teorier och begrepp utvecklas och förfinas. Enligt omvårdnadsteoretikern Afaf 

Ibrahim Meleis bör begrepp huvudsakligen användas som byggstenar för att driva 

omvårdnadsteorier vidare. Samhället efterfrågar att patienten ges ett större inflytande över sin 

vård. Mot denna bakgrund är patientdelaktighet ett begrepp som behöver utforskas och 

förtydligas för att säkra patientens rättigheter och föra omvårdnadsforskningen framåt 

(Meleis, 2007).  

Det finns enligt Meleis (2007) flera huvudsakliga strategier för att utveckla ett nytt 

omvårdnadsbegrepp. Det handlar dels om att utforska ett begrepp grundligt och att identifiera 

de kärnkomponenter som begreppet består av. Det handlar även om att tydliggöra definitionen 

av begreppet, det kan ha nyttjats tidigare i någon form men på grund av brist på definition och 

samlingsnamn inte använts till sin fulla potential. Risk finns även att vårdbegrepp tolkas olika 

genom människors skilda erfarenheter, kulturer och värdegrunder om begreppsdefinitionen 

inte är tillräckligt distinkt. Ytterligare en strategi för att utveckla ett begrepp är enligt Meleis 

(2007) att göra en begreppsanalys, detta för att lyfta begreppet till nästa nivå. Det är viktigt att 

ett begrepp inte fastnar i ett statiskt tillstånd, det bör ingå i en dynamisk process och utvecklas 

i takt med att ny forskning och kunskap framkommer. 
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Omvårdnadsdomäner 

Meleis (2007) vidareutvecklade vad hon ansåg vara omvårdnadens intresseområden och 

delade in dem i sju omvårdnadsdomäner, där bland annat begreppen omvårdnadsklient, 

interaktion och omvårdnadsprocess ingår. Detta motiverades av Meleis då hon ansåg att 

tidigare omvårdnadsforskning inte var tillräckligt konkret. 

Meleis (2007) menar att begreppet omvårdnadsklient, det vill säga patienten, är det mest 

centrala av omvårdnadsdomänerna. Meleis anser att patienterna med tiden blivit allt mer 

insatta i sin vårdsituation och därmed ställer högre krav på vad de förväntar sig av hälso- och 

sjukvården. Enligt Meleis har tidigare teoretiker tolkat patienten som passiv vårdmottagare 

och placerat sjuksköterskan i en mer kontrollerande roll. Detta är inte längre 

överensstämmande med hur patienterna uppfattar sig själva, idag är patienten mer medveten 

om rätten till information och delaktighet i sin egen vård. 

Omvårdnadsdomänen interaktion handlar om att etablera en relation samt bygga upp en god 

dialog mellan patient och sjuksköterska. Interaktion innebär även att sjuksköterskan alltid bör 

sträva efter att vara närvarande i relationen och mötet med patienten (Meleis, 2007). 

Omvårdnadsprocess är en annan omvårdnadsdomän som bygger på kommunikation och 

interaktion mellan sjuksköterska och patient. Det handlar om att definiera och uppnå 

omvårdnadsmål tillsammans med patienten med betoning på dennes uppfattning om det egna 

hälsotillståndet (Meleis, 2007). 

Begreppet patientdelaktighet är som beskrivits den teoretiska ramen för detta examensarbete 

men kan även ses som en omvårdnadsdomän med betydelse för patientens vård. Begreppet 

styrs av de nämnda omvårdnadsdomänerna patient, relation, kommunikation och interaktion 

då dessa är en förutsättning för att patientdelaktighet ska uppnås. 

Patientdelaktighet 

I en studie av Sahlsten, Larsson, Sjöström och Plos (2008) analyseras begreppet 

patientdelaktighet. Enligt dem kan patientdelaktighet definieras genom en rad faktorer. En 

grundläggande faktor är att det finns en etablerad relation mellan patient och sjuksköterska. 

En annan viktig faktor är att sjuksköterskan lämnar över en del av kontrollen, exempelvis 

genom att undervisa patienten i egenvård där denne sedan själv har ansvaret. Ytterligare en 

faktor för att uppnå patientdelaktighet är att sjuksköterska och patient utbyter kunskap och 
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information med varandra samt att det finns ett intellektuellt och aktivt engagemang mellan de 

båda parterna. 

Ytterligare en svensk forskare (Eldh, 2006) har utifrån empiriska studier definierat begreppet 

patientdelaktighet i delarna tilltro, förståelse och kontroll. Med tilltro menas att patienten 

behöver känna sig säker på sig själv, sin diagnos, vårdgivaren, planering och målet med det 

som utförs. Förståelse syftar till att patienten förstår den information som delges, vidare ges 

kunskap om sin kropp, symtom, behandling samt förväntningar av behandling. Kontroll 

innebär att patienten söker och upprätthåller en känsla av kontroll, vilket för patienten kan 

innefatta en granskning av sjuksköterskans insatthet i vården eller en försäkring om att ingen 

information går förlorad under skiftbyten. Internationellt poängterar Longtin, Sax, Leape, 

Sheridan, Donaldson & Pittet (2010) också vikten av vårdpersonalens respekt för patientens 

individualitet och unika kunskap om den egna hälsan för att skapa patientdelaktighet. 

Det krävs en lyhördhet av sjuksköterskan och en dynamisk kommunikation under 

vårdförloppet för att sjuksköterskan ska kunna fånga upp om patienten vill ha en passiv eller 

aktiv part i vårdrelationen. Patientens inställning till patientdelaktighet kan fluktuera under 

vårdtiden beroende på hur diagnos samt vårdförlopp utvecklas (Sahlsten et al., 2008).  

Uppfattningen om innebörden av begreppet patientdelaktighet och vad det betyder kan skilja 

mellan sjuksköterska och patient (Eldh, 2006; Timonen & Sivhonen, 2000). Frank, Asp och 

Dahlberg (2009) visar att betydelsen av samma begrepp även skiljer sig åt sjuksköterskor 

emellan. Eldh (2006) studerar också patientens upplevelse av att inte vara delaktig, vilken 

kännetecknas av svårförståelig information och förlorad kontroll kring vården, en känsla av 

oviktighet i sammanhanget samt en avsaknad av relation till sjuksköterskan. Sjuksköterskan 

har enligt Eldh en annan uppfattning om vad som utmärker en icke delaktig patient, för denne 

betyder det att patienten inte följer satta direktiv.  

Bedsiderapport 

Rapportering vid skiftbyten görs ofta traditionellt genom muntlig redogörelse från ansvarig 

sjuksköterska bakom stängd dörr eller via tyst inläsning i patientens journal. Detta genomförs 

utan att huvudpersonen, det vill säga patienten, är närvarande (Caruso, 2007). I dagens 

samhälle med internet ökar ständigt det multimediala flödet av information. Detta skapar en 

allt mer insatt patient som snabbt kan tillskansa sig fakta kring olika hälsotillstånd och 

tänkbara behandlingar. Detta gör patienten till en mer medveten vårdkonsument och därmed 
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ställs högre krav på vårdpersonalen att hålla patienten uppdaterad och informerad (Laws & 

Amato, 2010). Ett alternativ till traditionella rapportsystem med en potential att öka patientens 

delaktighet i sin egen vård är så kallad bedsiderapport (Bradley & Mott, 2013). 

Bedsiderapport innebär att sjuksköterskan med ansvar för patientens vård tillsammans med 

undersköterska genomför muntlig rapport vid skiftbyte invid patientens säng, vilket ger 

patienten större insyn och därmed möjlighet till ökad delaktighet i sin vård (Anderson & 

Mangino, 2006; Rush, 2012; Sand-Jecklin & Sherman, 2014).  

Bedsiderapportering sätter patienten i centrum vilket ger denne en känsla av lugn och trygghet 

(Anderson & Mangino, 2006). Utöver att informera patienten ges denne en chans att själv 

ställa frågor, bidra med information om sitt hälsotillstånd samt korrigera eventuella 

felaktigheter i rapporten (Gregory, Tan, Tilrico, Edwardson & Gamm, 2014). En mer 

välinformerad patient antas ta en mer aktiv roll i sitt tillfrisknande (Jeffs, Beswick, Acott, 

Simpson, Cardoso, Campbell & Irwin, 2014; Lu, Kerr & McKinlay, 2014). En annan aspekt 

att ta hänsyn till är relationen mellan patient och vårdgivare, den går mot ett mer jämlikt 

förhållande till skillnad från tidigare då patienten hade en passiv roll och vårdgivaren 

beslutade om vad som var bäst för patienten (McMurray, Chaboyer, Wallis, Johnson & 

Gehrke, 2011). 

Enligt Laws och Amato (2010) ger bedsiderapportering sjuksköterskan en möjlighet att 

förbättra patientsäkerheten och samarbetet personal emellan gällande omvårdnaden av 

patienten. De menar också att bedsiderapportering är ett bra sätt att försäkra patienten om att 

vårdpersonalen arbetar som ett samstämmigt team och att alla i vårdteamet är informerade och 

överens om planeringen för patientens vård. Bra teamarbete vårdpersonal emellan är av vikt 

för att kunna ge patienten en god vård (Yngman-Uhlin, Klingvall, Wilhelmsson & Jangland, 

2016). 

Enligt Timonen och Sivhonen (2000) upplever sjuksköterskor att patienter är mer delaktiga 

vid bedsiderapportering än vad patienterna själva uppger. De flesta sjuksköterskor anser att de 

bjuder in patienterna till deltagande i bedsiderapporten, medan bara hälften av patienterna 

rapporterar den känslan. Patienter upplever ibland också brister i kommunikationen, det är 

brister som sjuksköterskor inte är medvetna om. Detta visar att fokus fortfarande inte ligger 

hos patienten och därmed skapas en viktig utmaning för sjuksköterskan att försäkra sig om att 

patienten verkligen är med på vad som sker.  
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Det är betydelsefullt att patienten bjuds in och blir en del i samtalet samt att vårdpersonalen 

anpassar språket efter patienten, är språket för medicinskt komplicerat kan patienten inte 

tillgodogöra sig informationen delgiven under bedsiderapport (Lu et al., 2014). Kitson, 

Munthlin Athlin, Elliott och Cant (2014) finner att vårdpersonal ibland under bedsiderapport 

pratar om patienten istället för till patienten. Brister i kommunikation vårdpersonal 

sinsemellan kan leda till att patienten går miste om viktig information. Kullberg, Sharp, 

Johansson och Bergenmar (2015) såg i en studie att en del patienter ansåg att vårdpersonal 

ofta glömde rapportera viktiga uppgifter vid skiftbyten om inte patienten själv gav en 

påminnelse. Detta kunde, enligt Kullberg et al (2015), avhjälpas med ett effektivt 

informationsutbyte mellan skiften där också patienten involveras. Även Jangland, Kitson och 

Munthlin Athlin (2016) fann att patienter inlagda på kirurgisk vårdavdelning ibland hade 

känslan av att information verkade gå förlorad mellan vårdpersonal i samband med skiftbyten. 

Det är viktigt att hänsyn tas till patientens individuella önskemål rörande utformning av 

bedsiderapporten då det annars uppstår risk att sjuksköterskan styr förutsättningarna (Liu, 

Manias & Gerdtz, 2012). Cahill (1998) visar att delaktighet kan vara att patienten aktivt väljer 

bort bedsiderapport av någon anledning, sjuksköterskan måste vara lyhörd för vad patienten 

själv vill. 

Det är vanligt att det inom grupper bildas egna kulturer med gemensamma värderingar, språk 

och beteenden, en grupp kan exempelvis bestå av sjuksköterskor på en arbetsplats (Taylor, 

Rush & Robinson, 2014). Dessa kulturella mönster är självklara för medlemmarna inom 

gruppen medan de som står utanför, i detta fall patienterna, har svårare att förstå och ta del av. 

När bedsiderapportering sker på en vårdavdelning krävs att vårdpersonalen är medveten om 

att de har ett kulturellt beteende och språk som måste anpassas till patientens behov och 

förutsättningar.  

Teoretisk ram 

Patientdelaktighet är det begrepp som kommer att utgöra den teoretiska ramen för detta 

examensarbete. Patientdelaktighet ses här som en omvårdnadsdomän inom vårdvetenskap 

(Meleis, 2007), som i denna studie får sitt uttryck i en omvårdnadshandling genom 

rapportering vid patientens säng på en kirurgisk vårdavdelning.  
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Problemformulering 

Litteraturgenomgången visar att patienten får allt större rätt till delaktighet och information. 

Som ett led i att tillmötesgå detta har bedsiderapportering införts som en ny rutin på många 

vårdavdelningar, dock kan patientens och sjuksköterskans uppfattningar om innebörden av 

begreppet delaktighet vid bedsiderapport skilja sig. Att studera delaktighet vid bedsiderapport 

är motiverat ur omvårdnadssynpunkt då vårdtiden på en kirurgisk vårdavdelning förkortas allt 

mer och större ansvar för egenvård förväntas skötas av patienten. Detta förutsätter att 

patienten under vårdtiden har fått möjlighet att vara delaktig i planering och beslut avseende 

den egna vården. 

Syfte  

Syftet var att utforska hur bedsiderapportering genomfördes på en kirurgisk vårdavdelning 

med fokus på patientens perspektiv och delaktighet.  

 

METOD  

Design 

Etnografi bedömdes lämpligt då denna metod inriktas på bland annat tolkning av kulturella 

beteenden och bygger på att forskaren går ut i fält och blir en del av den grupp som 

observeras (Hammersley & Atkinson, 2007; Spradley, 1980). En kvalitativ deskriptiv design 

med fokuserade observationer och därtill informella intervjuer valdes. Denna design lämpar 

sig väl då en avgränsad situation studeras under en begränsad tidsrymd (Cruz & 

Higginbottom, 2013; Spradley, 1980). 

Urval 

Rekrytering av deltagare (n=23) till studien skedde via bekvämlighetsurval då deltagarna 

bestod av inneliggande patienter på den aktuella vårdavdelningen. Antalet observationer med 

efterföljande informella intervjuer avslutades då teoretisk mättnad uppstod (Hammersley & 

Atkinson, 2007). Demografi över deltagarna presenteras i tabell 1. På den aktuella kirurgiska 

vårdavdelningen vårdades vuxna patienter med kärlkirurgiska sjukdomar samt patienter med 

akuta kirurgiska åkommor i buken. Exempel på diagnoser var aortaaneurysm, svårläkta sår på 

grund av åderförkalkning, tarmvred och blindtarmsinflammation. En del av de kirurgiska 
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ingrepp som genomfördes, till exempel om patienten efter operation erhöll dränage i 

spinalkanalen, innebar att patienten var hänvisad till sängläge under några timmar till flera 

dygn efter operationen. Vårdavdelningen tog även emot patienter från akutmottagningen 

dygnet runt. Inklusionskriterier för studien var att patienten enligt ansvarig sjuksköterska var 

aktuell för bedsiderapport vid det tillfälle då observatörerna befann sig på avdelningen. 

Patienter som inte talade svenska, led av demenssjukdom eller av någon anledning avsade sig 

bedsiderapport exkluderades ur studien då dessa patienter inte rapporterades bedside enligt 

vårdavdelningens rutiner. Två patienter föll bort ur studien, den ena patienten ville endast ge 

muntligt samtycke och den andra patientens bedsiderapport ställdes in då rapporterande 

sjuksköterska fick förhinder. 

Tabell 1. Demografiska data på deltagande patienter. 

 Antal 

observerade 

Ålder 

medelvärde 

Ålder 

min/max 

Vårdtid 

medelvärde 

Vårdtid i 

dagar 

      
Män 15 62 27-83 4,9 0-13 

Kvinnor   8 72 44-89 5,3 0-20 

Totalt 23 67 27-89 5,1 0-20 

 

 

Av de observerade deltagarna hade sex patienter inte varit med om bedsiderapport tidigare. 

Bedsiderapportens längd var sju minuter (medelvärde) med en variation mellan tre till 11 

minuter. 

Kontext 

På den kirurgiska vårdavdelningen implementerades i oktober 2015 bedsiderapport. Det 

innebär att sjuksköterskor och undersköterskor utför muntlig rapport invid patientens säng vid 

skiftbyte mellan dag- och kvällspass. Även närvarande anhöriga till patienten erbjuds att delta 

om patienten önskar detta. På insidan av varje salsdörr på vårdavdelningen sitter skriftlig 

information om hur bedsiderapport går till, vilket är den enda information patienten har 

tillgång till angående företeelsen. Bedsiderapport är en redogörelse av patientens diagnos, 

genomförda åtgärder, status samt planering. Till hjälp för sjuksköterskan att hålla agendan 

under rapporten finns en manual med föreslagna punkter som tas med in till patienten. Det 

finns även en ordlista på vårdavdelningen där medicinska termer och diagnoser översatts till 
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ett mer lättförståeligt språk. Vårdavdelningen består av enkelsalar, tvåbäddssalar och 

fyrbäddssalar. Det genomförs varje vardag 15-20 bedsiderapporter, varje rapport är beräknad 

till maximalt fem minuters längd. Under helgdagar genomförs inte bedsiderapport då varje 

sjuksköterska är ansvarig för fler antal patienter och därmed inte har möjlighet att rapportera 

bedside på grund av tidsbrist. 

Datainsamlingsmetod 

Insamling av data genomfördes under sammanlagt fyra veckor i mars och april 2016 på en 

kirurgisk vårdavdelning vid ett universitetssjukhus i Mellansverige. Detta gjordes via 

observation under bedsiderapport med ett specifikt fokus på patientens möjlighet till 

delaktighet. Observationen kompletterades med en kort informell intervju. 

Enligt Hammersley och Atkinson (2007) är det viktigt att göra strukturerade fältanteckningar 

för att inte missa relevant information. Fältanteckningarna i studien utformades enligt ett 

observationsprotokoll (se bilaga 1). Observationsprotokollet modifierades utifrån ett protokoll 

som tidigare använts inom en forskningsstudie med fokus på personcentrerad vård (ej ännu 

publicerade data). Relevant innehåll passande studiens syfte översattes till svenska och 

guidades teoretiskt via definitionen av det centrala begreppet patientdelaktighet (Eldh, 2006; 

Meleis, 2007; Sahlsten et al., 2008). Protokollet testades under två observationer och därefter 

diskuterades dessa med handledaren och justeringar i sättet att föra fältanteckningar 

genomfördes innan start av datainsamling. Protokollet innehöll bakgrund till observationen 

där datum samt klockslag för start och slut på observationen redogjordes för. 

Observationsprotokollet innehöll även uppgifter om demografisk data som kön, ålder, 

hälsotillstånd och vårdtidens längd. Vidare en detaljerad beskrivning av observationsmiljön 

med beskrivning av salen, ljud, lukter, positionering av deltagare samt upplevd atmosfär. 

Därefter följde en beskrivning av själva observationen med stödjepunkter för observatören 

såsom om patienten förbereddes för bedsiderapport, om densamme fick förfrågan om 

deltagande i rapport, om hänsyn togs till patientens integritet samt om patienten hade 

möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter under rapporten. Fältanteckningar 

skrevs för hand, observationer och reflektioner skrevs parallellt under observationens gång.  

Observationerna kompletterades med informella intervjuer med patienten i direkt anslutning 

till avslutad bedsiderapport (se bilaga 1). Intervjun syftade till att förtydliga observationen för 

observatören (Spradley, 1980) och behandlade patientens upplevelse av den genomförda 
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bedsiderapporten. Två provintervjuer genomfördes för att kontrollera att frågorna motsvarade 

intervjuns syfte. Detta gjordes i samband med testobservationerna och justerades därefter i 

samråd med handledaren för att tydliggöra patienternas upplevelse av bedsiderapporten. 

Frågorna omfattade frågeställningar som tog upp vad patienten förväntade sig av 

bedsiderapporten, vad denne upplevde fungerade väl, om denne kunde kommentera och ställa 

frågor samt om denne hade något övrigt att tillägga rörande bedsiderapport. Om patienten 

svarade att det inte fanns möjlighet att kommentera rapporten, ombads denne specificera vad 

vårdpersonalen kunnat göra för att förbättra bedsiderapporten.  

Tillvägagångssätt 

Tillstånd att genomföra studien inhämtades hos berörd verksamhetschef (se bilaga 2). Kort 

information om studien lämnades muntligen av avdelningschef på aktuell kirurgisk 

vårdavdelning vid ett personalmöte två veckor samt dagen innan start av datainsamling. 

Samtliga sjuksköterskor och undersköterskor på vårdavdelningen erhöll ett informationsbrev 

innan studiens början (se bilaga 3). Med informationsbrevet fanns en samtyckesblankett (se 

bilaga 5) då denna studie inte var möjlig att genomföra utan vårdpersonalens deltagande. 

Patienterna tillfrågades av observatören om deltagande samt fick skriftlig information (se 

bilaga 4) inklusive samtyckesblankett (se bilaga 5) under förmiddagen samma dag som 

planerad observation. Patientens samtyckesblankett inhämtades en halvtimme innan 

bedsiderapport genomfördes. Cirka 20 minuter innan bedsiderapport placerade sig 

observatören på en stol i salen där risken ansågs låg för påverkan av bedsiderapporten. På 

tvåbäddsal satt observatören längs ena väggen med uppsikt över båda patienterna, på enkelsal 

och fyrbäddsal satt observatören vid fönstret. Observatören ritade även en skiss (se figur 1) 

över salen. Det var en observatör per observation och denne var klädd i vit bussarong, vita 

byxor samt bar en namnskylt väl synlig. Observationen utfördes sedan enligt studieprotokollet 

(se bilaga 1). När bedsiderapporteringen var avslutad och vårdpersonalen lämnade salen 

genomfördes den informella intervjun med patienten. Intervjun spelades in med hjälp av 

mobiltelefon och tog mellan två till fyra minuter (medelvärde tre minuter) att genomföra. Den 

sammanlagda tiden observatören spenderade på salen varierade mellan 33-65 minuter 

(medelvärde 47 minuter).  

Då observatörerna arbetar på den aktuella vårdavdelningen innebar det att en förförståelse 

fanns att beakta. Pilhammar Andersson (1996) för fram att observatörer måste gå ut i 

fältarbete med öppet sinne och under arbetets gång ständigt reflektera över sin förförståelse 
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för att behålla objektiviteten. I denna studie var observatörerna bekanta med miljö och 

personal, bekväma med salarnas utformning och de olika ljud och lukter som hörde den 

aktuella vårdavdelningen till. Observatörerna var även insatta i vårdavdelningens 

arbetsrutiner, vanligt förekommande diagnoser samt tillhörande medicinska termer. Denna 

förförståelse innebar en risk för observatörerna att inte kunna förhålla sig objektiva till 

situationen (Carlson, 2012). För att inte riskera detta förde observatörerna en kontinuerlig 

dialog med varandra om förförståelse och om vikten av att ständigt vara medveten om denna.  

 

Figur 1. Exempel på patientsal med två sängar åtskilda av en mellanvägg samt deltagarnas 

positionering under bedsiderapport. P: Patient, S1: Dagsjuksköterska, S2: 

Kvällssjuksköterska, U1: dagundersköterska, U2: Kvällsundersköterska, O: Observatör. 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska aspekter beaktades gällande exempelvis respekt för studiedeltagarens 

sekretess, att nyttan med studien övervägde riskerna samt att informerat samtycke inhämtades 

hos samtliga deltagare (Polit & Beck, 2014; World Medical Association, 2013). Studien 

bedömdes vara viktig för utvecklingen av vården där nya arbetssätt som bedsiderapportering 

utvärderas från patientens perspektiv. Det fanns en risk att patienter och vårdpersonal 

upplevde observationen obehaglig. Patienterna på berörd kirurgisk vårdavdelning 

informerades därför muntligen och skriftligen (bilaga 4) om studien innan start av 

O 

P 

P 

S1 S2 

U2 

U1 
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datainsamling, de upplystes om att deltagande var frivilligt samt att de kunde tacka nej utan 

att ange anledning. Skriftligt samtycke inhämtades av patienterna (bilaga 5). Samma procedur 

gällde också för berörda sjuksköterskor och undersköterskor; muntlig och skriftlig 

information (bilaga 3) innan datainsamlingens start, upplysning om frivilligt deltagande samt 

inhämtning av skriftliga samtycken (bilaga 5). All insamlad data behandlades konfidentiellt, 

inga uppgifter presenteras som kan härledas till enskild patient, sjuksköterska eller 

undersköterska. Insamlad data och kodad data hanterades enbart av författarna och förvarades 

inlåst. Vid avslutandet av denna studie destrueras all insamlad data. Resultatet av studien 

kommer att delges berörd vårdavdelning. 

Bearbetning och analys 

Renskrivning, sammanställning och transkribering av fältanteckningar och intervjumaterial 

utfördes samma dag som observationen skett. Författarna diskuterade fortlöpande under 

studiens gång genomförda observationer för att få ett förtydligande av vad som dittills 

framkommit och var fokus borde ligga i de återstående observationerna. Analys av data från 

observationer och intervjuer utfördes med etnografisk analys (Hammersley och Atkinson, 

2007), se exempel på analysprocessen i tabell 2. Analysen gick tillväga genom att texterna 

lästes igenom ett flertal gånger för att helhet skulle ses, författarna läste först texterna enskilt 

och därefter gemensamt samtidigt som innehållet i texterna diskuterades för att lära känna 

materialet. Därefter följde stabilisationsfasen där det insamlade materialet förbereddes och 

systematiserades. Det innebar att all data gicks igenom, mönster identifierades och texten 

sorterades sedan in under korta rubriker vilka blev preliminära teman. Exempel på preliminära 

teman var: förväntningar, sjuksköterskans fokus och patientens möjlighet att fråga. De 

preliminära temana analyserades sedan djupare under adaptionsfasen med avsikt att hitta 

interna relationer och strukturer. Det gjordes genom att de preliminära temana diskuterades 

mellan författarna och jämfördes med varandra för att hitta likheter och skillnader. Detta 

möjliggjorde en integrering av olika preliminära teman med varandra och därmed skapades 

subteman, exempelvis vetskap och förväntningar om bedsiderapport. Samma analyssteg 

upprepades ytterligare en gång då subteman mynnade ut i slutliga teman. Exempel på ett tema 

som framkom var förutsättningar för delaktighet. För att uppnå trovärdighet diskuterades 

analysprocessen mellan författarna till dess att konsensus uppnåddes (Carlson, 2012).   
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Tabell 2: Exempel på analysprocessen av data från observationer och intervjuer 

  Data Preliminärt tema   Subtema   Tema 

Ja, att man får information 

(skrattar) så man vet vad 

som skett. Det är viktigt. 

(Informant) 

 

 

 

Förväntningar 

 

 

Vetskap och 

förväntningar om 

bedsiderapport 

 

 

 

 

 

 

 

Förutsättningar för 

delaktighet 

 

 

Nä jag hade väl inte 

hunnit tänka så mycket. 

Det var när du 

(observatören) kom som 

jag visste att det skulle 

bli. (Informant) 

Jag tänkte såhär, jag vill ju 

rapportera dig till 

kvällspersonalen så får vi 

störa i kaffet och göra det 

tillsammans med dig? 

(Observation) 

Tillfrågan   

 

Tillfrågan om 

medverkan i 

bedsiderapport 

Nej, hann inte få några 

förväntningar. Var ju 

trött också. Var inte med 

riktigt. (Informant). 

Förberedelser 
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RESULTAT  

Analysen av data mynnade ut i följande fem teman: 

 En lugn stämning 

 Förutsättningar för delaktighet 

 Att skapa en ”vi-känsla” 

 Samtal på lika villkor  

 Integritet och sekretess  

Resultatet presenteras med dessa teman i rubrikform samt subteman som underrubriker. Citat 

från observationer och intervjuer används för att tydliggöra resultatet. 

 

En lugn stämning  

Stämningen innan bedsiderapport 

Stämningen på salen innan bedsiderapport var under samtliga observationer lugn och 

avslappnad. Salarna var ljusa, hade behaglig temperatur och neutral doft. Ventilationen susade 

svagt men konstant och tickandet från väggklockan hördes oftast. Dörren ut till korridoren var 

som regel öppen, därifrån hördes dämpade ljud av röster, steg av människor som passerade, 

ringningar från andra salar, avdelningstelefoner och skrammel från rostfria rullvagnar. Under 

en del av observationerna var ett fönster öppet på glänt, vid de tillfällena hördes trafikbrus och 

skrän av måsar utifrån. Några av patienterna hade fotpump som gav ifrån sig regelbundna 

läten. Besökare kunde finnas på salen, i de fallen fanns även samtal och skratt med i 

ljudbilden. Städpersonal i blå yrkeskläder kunde också befinna sig på salen innan 

bedsiderapport. Under några observationer kom vårdpersonal in på salen innan 

bedsiderapporten och utförde diverse arbetsuppgifter, såsom att hjälpa patienter att byta till 

ren skjorta eller att rulla ut en tom säng.  

Ljust på salen. Ventilationen surrar. Ett av fönstren står på glänt, trafikljud och 

måsar hörs utifrån. Dörr öppen ut i korridoren, inga speciella ljud hörs därifrån. En 

fotpump som sitter på en av sängarna har sitt regelbundna läte. En städerska i blå 

kläder moppar golvet, går in och ut ur salen, har städvagnen ute i korridoren. Det 

knarrar om moppen. En sjuksköterska kommer in i salen och drar ut en av 
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sängarna, patienten däri ska på undersökning. Sedan lugnt på salen (observation 

8).  

 

Stämningen under bedsiderapport 

Stämningen på salarna under bedsiderapport var fortsatt lugn. Dörren ut till korridoren hölls 

stängd under rapport. Anhöriga till andra än den patient som rapporterades fick lämna salen, 

detta gällde även städpersonal, vilket gjorde att det blev tystare och mindre distraktion för de 

kvarvarande. Under samtliga bedsiderapporter uppträdde vårdpersonalen lugnt, de tog sig tid 

och visade inga tecken på eventuell brådska vilket exemplifieras genom utdrag ur en av 

observationerna samt ett citat från en intervju. 

Dagsjuksköterska: ”Hej du! Nu får du snurra runt så du ser vilka som kommit!” 

Patient: ”Ja, måste bara skölja händerna först, de är så smutsiga efter att kört 

rullstolen”. 

Dagsjuksköterska: ”Ja det går så bra så”. 

Patienten rullar själv iväg till handfatet som är bredvid dörren på salen. Tvättar 

händerna. Rullar tillbaka och placerar rullstolen vid sängbordet (informant 11).  

 

”De framför det de vill framföra på ett bra sätt. Man känner sig inte stressad” 

(informant 20). 

 

Förutsättningar för delaktighet 

Vetskap och förväntningar om bedsiderapport 

På insidan av salsdörren sitter ett informationsblad om vad bedsiderapport innebär samt att 

vårdavdelningen tillämpar detta arbetssätt. I övrigt förbereddes de observerade patienterna 

inte på att bedsiderapport skulle ske, merparten hade förvisso varit med om bedsiderapport 

tidigare och visste således vad det innebar. De nyinskrivna på vårdavdelningen fick dock inte 

heller någon förklaring till vad bedsiderapport var i förväg förutom den tidigare nämnda 

skriftliga informationen. Under de informella intervjuerna som följde på observationerna 

uppgav en del av patienterna att de inte hade några speciella förväntningar på 

bedsiderapporten, skäl till detta kunde vara trötthet eller att patienten inte hade vetskap om att 
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bedsiderapport skulle ske. Andra hade förhoppningar om att få information om exempelvis 

diagnos, genomförda ingrepp och framtida planering. 

”Jag förväntade mig just ingenting, jag visste inte riktigt hur de skulle göra faktiskt, 

eller vad de ska göra, så att… inga speciella förväntningar” (informant 22).  

 

”Ja, att man får information (skrattar) så man vet vad som skett. Det är viktigt” 

(informant 2). 

Tillfrågan om medverkan i bedsiderapport 

En av patienterna tillfrågades om hon ville deltaga i bedsiderapporten. De övriga fick inte 

frågan om eventuellt deltagande, således gavs de inte heller någon möjlighet att avsäga sig 

bedsiderapport. En av patienterna uttryckte i den efterföljande intervjun att denne upplevde 

bedsiderapporten ”tjatig” efter att ha varit inneliggande på vårdavdelningen ett antal dygn och 

därmed varit med om flertalet rapporter. I följande exempel ur en observation anges ett fiktivt 

namn. 

”Dagsjuksköterska: ”Hej Anna, fikar ni, vad trevligt. Jag tänkte såhär, jag vill ju 

rapportera dig till kvällspersonalen så får vi störa i kaffet och göra det tillsammans 

med dig?”  

Patient: ”Javisst” (observation 21). 

 

”Ja, jag tycker nog det fungerar bra, men det känns ju lite sådär med så många gånger, 

men funkar det för dom så är det ju bra. Men det känns ju lite overdone att höra det 

varje dag” (informant 7). 

Deltagarnas positionering under bedsiderapport 

Patienten låg ofta på rygg i sängen med lätt höjd huvudända, en del satt upprätt i sängen mot 

den höjda huvudändan. Några av patienterna satt på sängkanten eller i rullstol och ett fåtal låg 

platt på rygg i sängen, varav en hade strikt sängläge relaterat till spinaldränage. Vid två 

tillfällen erbjöd sig vårdpersonalen att hjälpa patienten att ändra position inför 

bedsiderapporten. 
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”Patienten ligger på rygg under observationen, iklädd vit lång patientskjorta och 

mjuka blå byxor. Sängen är bäddad med täcket hopvikt längst ner i fotänden och lätt 

förhöjd huvudända” (observation 16).  

Sjuksköterskor och undersköterskor placerade sig i regel längs sängens ena långsida samt 

fotände. Dagsjuksköterskan, som ledde bedsiderapporten, stod närmast patientens huvud, 

följd av kvällssjuksköterskan och de båda undersköterskorna placerade sig oftast vid sängens 

fotända. Under en av observationerna satte sig dagsjuksköterskan på en stol bredvid patients 

säng under bedsiderapporten. Vårdpersonalen var samtliga klädda i vita bussaronger, vita 

byxor och bar namnskyltar väl synliga.  

Att skapa en ”vi-känsla” 

Initiativ och presentation 

Dagsjuksköterskan tog rollen som ledare och initierade bedsiderapporten genom att kort 

informera patient och medarbetare att det var dags för överrapportering till kvällspersonalen. . 

Dagsjuksköterskan använde ordet ”vi” genomgående vid denna inledning. Patienten 

uppmanades även i några fall att kommentera och korrigera om denne inte höll med om det 

sjuksköterskan sade under rapporten. 

Dagsjuksköterska: ”Hej, nu kommer de som jobbar ikväll och vi ska rapportera lite om 

dig” (observation 14). 

Efter den korta inledningen presenterade sig kvällspersonalen för patienten och talade om vad 

de hette och hade för yrkesroll. En del tog patienten i hand vid presentationen, några lade en 

hand på patientens arm och ibland skedde ingen kroppsberöring alls.  

Sammanfattning av patientens vårdförlopp 

Dagsjuksköterskan berättade för deltagarna vilket datum patienten skrevs in på 

vårdavdelningen och med vilka besvär. Därefter följde en beskrivning av patientens diagnos 

och händelseförloppet under vårdtiden. Sjuksköterskan vände sig genomgående med blick och 

fokus mot patienten under rapporten. Sjuksköterskan stod stilla men pekade ibland med 

handen mot den kroppsdel hos patienten som var aktuell, exempelvis magen när rapporten 

berörde magen. Sjuksköterskan benämnde patienten som ”du” när vårdförloppet 
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sammanfattades. I några fall var det istället patienten som tog kommandot och sammanfattade 

vårdtiden för personalen. 

Dagsjuksköterska: ”Ja och du kom upp till oss i natt sen. Och du kom ju hit för att du 

hade ont i magen och det var ju en blindtarmsinflammation och i morse opererades du. 

Man gjorde en titthålsoperation, man gick in och tog bort blindtarmen och den var 

inflammerad men inte brusten. Och sen kom du hit efter det” (observation 18). 

Dagsjuksköterskan använde oftast ett språk där de medicinska termerna översattes till enklare 

ord, exempelvis användes ordet ”stora kroppspulsådern” istället för ”aorta” för att underlätta 

för patienterna att förstå.  

”Och språket har ju blivit så att man förstår vad de pratar om. Också när läkarna är 

här. Förut var det många gånger problem, vad fan, vad pratar ni om? Jag fattar inte vad 

ni säger. Men det har också blivit mycket bättre” (informant 17).  

Samtal på lika villkor 

Överlag var patienterna aktiva parter i bedsiderapporten, de bidrog med information, ställde 

frågor, korrigerade eventuella felaktigheter, kommenterade och kom med egna förslag. 

Dagsjuksköterska: ”Ja, du kom ju hit i förrgår för att du hade ont i magen och hade 

kräkts och mådde inget bra. Du har ju varit här med samma problem tidigare och då 

hittade man väl inget speciellt men nu gjorde man ett ultraljud”. 

Patient: ”Nej, det var väl förra gången man gjorde det”. 

Dagsjuksköterska: ”Jaha, det står att det var vid det här tillfället man gjorde 

ultraljudet”. 

Patient: ”Nej jag är rätt säker på att det var förra gången. Jo jag vet att det var då”. 

Dagsjuksköterska: ”Jaha. Ja då stämmer ju inte det här, då får vi ta bort det” 

(observation 20). 

Patienterna uppgav under de efterföljande intervjuerna att bedsiderapport gav möjlighet till att 

få information om den egna vårdsituationen, vidare att det var ett tillfälle att få bidra med 

egen information och att uppnå en känsla av kontroll. Det var för många även viktigt att se att 

vårdpersonalen var ett samstämmigt team kring planeringen av vården. Detta sammantaget 

ingav en känsla av trygghet enligt patienterna. 
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”Ja det skapar en trygghet, jag vill inte specificera någon exakt detalj, men att de har 

ju plockat bort de här droppen och grejerna och de är helt överens om det. Och det 

skapar trygghet” (informant 14).  

Alla patienter, med ett undantag, tyckte att de gavs möjlighet att kommentera och ställa frågor 

under bedsiderapportens gång. Bedsiderapporten avslutades i en del fall med att 

dagsjuksköterskan frågade patienten om denne hade några ytterligare funderingar, men utöver 

detta säkerställdes inte om patienten var införstådd i det som sagts under samtalet.  

Integritet och sekretess 

Vårdpersonalen lyfte under bedsiderapporten på patientens täcke och kläder och inspekterade 

operationssnitt, svullna ben, instick i ljumskar och olika förband när det fanns behov av detta. 

Patienten tillfrågades inte innan så skedde, vid något tillfälle initierade dock patienten själv 

till detta genom att lyfta på skjortan och visa upp operationssnittet på magen. Under dessa 

inspektioner var vikväggen mellan patientsängarna utdragen men tillgängliga draperier drogs 

inte för. 

Sekretess under bedsiderapport var svårt att upprätthålla då medpatienterna befann sig i salen 

vid samtliga observationstillfällen på flerbäddsal. Gällande anhöriga så ombads 

medpatienternas besökare att lämna salen, om den patient som var aktuell för rapport hade 

besök så tillfrågades denne om den ville ha besöket närvarande under rapporten.  

DISKUSSION  

Studiens resultat hur bedsiderapport genomförs med fokus på patientens möjlighet till 

delaktighet mynnade ut i fem teman: En lugn stämning, förutsättningar för delaktighet, att 

skapa en ”vi- känsla”, samtal på lika villkor samt integritet och sekretess. Det rådde en lugn 

stämning på salarna i samband med bedsiderapport, vårdpersonalen gav rapporten den tid som 

krävdes vilket uppskattades av patienterna. Patienterna förbereddes inte på att bedsiderapport 

skulle ske och tillfrågades i regel heller inte om medverkan. Patienten befann sig vanligen 

liggande på rygg i sängen under rapporten med vårdpersonalen ståendes längs sängens ena 

sida. Vårdpersonalen presenterade sig innan rapportens början, de vände sig till patienterna 

under rapporten och använde orden ”du” och ”vi” genomgående. Bedsiderapporten innehöll 

en sammanfattning av vårdförloppet och det medicinska språket förenklades. Patienterna var 

aktiva under bedsiderapporterna, bidrog med information och ställde frågor. Sekretessen var 
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svår att säkra då flera av patienterna befann sig på flerbäddssal med de andra patienterna 

närvarande. Bedsiderapport var enligt patienterna en källa till information, gav en känsla av 

kontroll och en möjlighet att se att vårdpersonalen var överens om vårdplanen. Detta 

sammantaget ingav enligt patienterna en känsla av trygghet och delaktighet. 

Resultatdiskussion 

Ett tydligt resultat var att de observerade patienterna inte tillfrågades om medverkan i 

bedsiderapport utan förutsattes vilja deltaga. I vårdpersonalens strävan att få patienten 

delaktig i vården finns risk att patientens önskemål förbises, det är inte säkert att patienten vill 

ha bedsiderapport men möjlighet att tacka nej ges inte. Sahlsten et al. (2008) menade att för 

att patientdelaktighet skall främjas bör sjuksköterskan vara lyhörd till om patienten vill ha en 

aktiv eller passiv roll och att detta kan ändra sig under vårdtiden beroende på utveckling av 

vårdförlopp. Meleis (2007) poängterar även vikten av att alltid vara närvarande i mötet med 

patienten. Detta kan innebära att vårdpersonalen bör vara flexibel och kunna ändra i sin 

planering beroende på patientens vilja. Cahill (1998) påpekar att avsäga sig rapport också kan 

vara en form av patientdelaktighet. Det är därför viktigt att sjuksköterskan ber patienten att ta 

ställning till om denne vill medverka i bedsiderapport eller inte. 

Vårdpersonalen riktade sig genomgående till patienten under bedsiderapporten och bjöd in 

patienten i samtalet med användandet av ord som ”du” och ”vi”. Detta skapade en känsla av 

samhörighet, att deltagarna befann sig på samma nivå och att patienten var en del av gruppen. 

Att fokusera på patienten under rapporten ger chans till en god dialog mellan vårdpersonal 

och patient vilket är väsentligt för att patientdelaktighet skall uppnås (Meleis, 2007; Sahlsten 

et al., 2008). Det bör vara självklart att tala till patienten och inte om denne men studier visar 

att det inte alltid fungerar så i praktiken (Kitson et al., 2014) och detta minskar givetvis 

patientens möjlighet till delaktighet. Införandet av bedsiderapport är en ny rutin på den 

avdelning där studien genomfördes och kan vara ett bra sätt att uppmuntra till dialog med 

patienten. Bedsiderapport kan även vara en väg att frångå det traditionella synsättet på 

patienten som passiv mottagare av vård till att vara en naturlig och jämbördig del av 

vårdteamet.  

Under sammanfattningen av vårdförloppet anpassade sjuksköterskan språket till patienten. Lu 

et al. (2014) påtalar just vikten av att anpassa det medicinska språket efter situationen. 

Deltagare uppgav dock att de inte alltid kunde ställa frågor under rapporten eftersom det 
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medicinska språkbruket upplevdes svårt. På vårdavdelningen finns en ordlista där enklare 

förklaringar till medicinska termer finns och det är viktigt att den brukas då det inte är 

självklart att patienten säger ifrån om denne inte förstått. Eldh (2006) nämner i sin definition 

av begreppet patientdelaktighet förståelse som en väsentlig faktor för att delaktighet ska 

uppnås. Patienten bör därför tillfrågas efter bedsiderapporten om denne är införstådd med det 

som sagts under rapporten, vilket inte skedde under observationerna i föreliggande studie. 

Det är viktigt att varje bedsiderapport individualiseras efter patientens förutsättningar 

(Longtin et al, 2010). Det är vårdpersonalens ansvar att så sker vilket även styrks av 

Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 5, 1 §) som fastställer att hälso- och sjukvården så långt 

som möjligt ska utformas i samförstånd med patienten. Bedsiderapporten på aktuell 

vårdavdelning utformas efter en fastställd manual vilket är till hjälp för sjuksköterskan, men 

den innebär också en risk att bedsiderapporten blir standardiserad och inte individanpassad. Å 

andra sidan uppstår en fara i att inte följa manualen då det kan innebära att delar av rapporten 

glöms bort och att patienten inte får del av all information. 

Patienterna var till stor del aktiva under bedsiderapporten. Många kommenterade 

informationen samt kompletterade med egna uppgifter vilket överensstämmer med studien av 

Laws och Amato (2010) som talar om patienten som en mer medveten vårdkonsument. Under 

de efterföljande intervjuerna tyckte även många att de haft möjlighet att vara delaktiga i 

samtalet. Enligt Gregory et al. (2014) är bedsiderapport ett bra tillfälle för patienten att bidra 

med egen information. Sahlsten et al. (2008) menar att information och kunskap måste utbytas 

mellan patient och sjuksköterska för att patientdelaktighet ska åstadkommas. Dock uppgav 

flera av patienterna att de inte visste att bedsiderapport skulle ske eller vad syftet med 

bedsiderapporten var. Detta förhindrar möjlighet till full delaktighet då dessa patienter inte 

givits chans att förbereda sig inför rapporten med exempelvis frågor om vårdplaneringen. Att 

som på vårdavdelningen enbart ha skriftlig information på salsdörren kan vara otillräckligt för 

de patienter som av en eller annan anledning inte kan tillgodogöra sig den typen av 

information. Hur patienterna delges om rutinen med bedsiderapport och vilken typ av skriftlig 

information som finns tillgänglig kan utvecklas ytterligare på vårdavdelningen, exempelvis 

genom framtagning av informationsfolder som patienten erhåller vid inskrivning.  

Det patienterna upplevde positivt med bedsiderapport var bland annat att de fick insyn i sin 

vård, att vårdpersonalen var överens om hur vårdförloppet sett ut samt den kommande 

planeringen. Flera av patienterna uppgav en känsla av kontroll över den egna vården som 
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värdefullt och betryggande. Meleis (2007) beskriver i domänen omvårdnadsprocess vikten av 

att utforma mål i samråd med patienten för att uppnå delaktighet. Om detta ska fungera måste 

patienten inneha en god uppfattning om det egna hälsotillståndet, samhället kräver dessutom 

att vården ska ske i samråd med patienten (Patientlagen, SFS 2014:821, kap. 5, 1 §) och 

användandet av bedsiderapport kan vara ett bra sätt att möta dessa krav. 

Laws och Amato (2010) uppger att bedsiderapport är ett sätt att förbättra patientsäkerheten då 

det ökar samarbetet mellan personalen. Dock ligger ett etiskt dilemma i att genomföra 

bedsiderapport på flerbäddssal. Patienten ges förvisso större insyn i sin vård men det 

noterades under samtliga observationer att övriga patienter var kvar på salen under rapporten 

och överhörde det som sades. Att inte kunna trygga patientens rätt till sekretess kan ses som 

ett hot mot patientsäkerheten. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2014) talar dels om sjuksköterskans ansvar att tillgodose patientens 

behov av information som grund för samtycke till vård, dels om vikten av att behandla 

personliga uppgifter konfidentiellt. Detta visar också på det etiska dilemma som för tillfället 

råder kring upplägget av bedsiderapporterna. Problemet kommer förvisso minska allteftersom 

vårdavdelningar byggs om och flerbäddssalar byts ut mot enkelsalar, men fram till dess bör 

vårdpersonalen vara medveten om detta och sträva efter att patientens integritet och sekretess 

säkras i största möjliga mån.  

Specialistsjuksköterskans kompetensbeskrivning (Nationella föreningen för 

specialistsjuksköterskor i kirurgisk vård, 2014) lyfter fram ett ansvar att utvärdera 

implementering av nya arbetsrutiner, identifiera behov av information hos patienten samt 

värna om en hållbar utveckling ur etiskt perspektiv. Detta kan tolkas som att 

specialistsjuksköterskan i kirurgisk vård, genom sin ökade kompetens och kunskap, har ett 

ansvar att kontinuerligt utvärdera bedsiderapporten ur patientens perspektiv samt stötta 

kollegor att genomföra rapport med fokus på patientdelaktighet och informatik ur en etisk 

synvinkel. 

Metoddiskussion 

Datainsamlingen skedde via observation av bedsiderapport ur patientens perspektiv och till 

det lades informella intervjuer vilket enligt Cruz och Higginbottom (2013) samt Spradley 

(1980) lämpar sig väl vid denna typ av studie. Observationer ger en uppfattning av hur något 

egentligen ter sig i verkligheten och studiens syfte kunde besvaras med denna metod. 
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Tillägget av intervjuer i direkt följd gav en bekräftelse till det som observerats och därmed 

kunde de styrka författarnas uppfattning om det som skett. Trovärdighet inom kvalitativ 

forskning kan beskrivas med hjälp av begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Studien genomfördes på den kirurgiska vårdavdelning där författarna vanligtvis arbetar och 

det finns både för- och nackdelar med användandet av etnografisk metod i en välbekant miljö. 

Författarna bar med sig en kunskap och förförståelse in i studien som rätt använd kan ge en 

djupare förståelse för det som studeras, samma förförståelse kan också göra att författarna 

förlorar det objektiva seendet (Labaree, 2002). Ett exempel på detta kan vara hur stämningen 

upplevdes före och under bedsiderapport. De ljud som förekom var för författarna välbekanta, 

det kunde vara ringningar från andra patientsalar, skramlet från rullvagnar och välkända röster 

från vårdpersonal som passerade utanför i korridoren. Patienten däremot kände kanske inte 

alls igen ljuden och upplevde dem därför antagligen inte på samma sätt. Detta måste 

författarna vara medvetna om och för att kunna använda förförståelsen som en styrka i arbetet 

reflekterade de envar och tillsammans före, under och efter datainsamlingen. De reflektiva 

tankarna delades och diskuterades också med handledaren vid flera tillfällen. Sammantaget 

bör denna process kring förförståelsen leda till att objektiviteten behållits studien igenom med 

följden att tillförlitligheten för datainsamlingsmetoden stärkts. 

Då observatören var närvarande på salen under bedsiderapport påverkas denna sannolikt på 

något sätt. Rapporterande sjuksköterska kan bli nervös och därmed göra en sämre rapport, 

eller tvärtom, sjuksköterskan anstränger sig för att rapporten ska bli så bra som möjligt. Enligt 

Pellatt (2003) är ett troligt antagande att deltagarna agerar annorlunda under en observation 

och att det också är svårt att undvika. Som en del i att minska denna risk placerade sig 

observatören i salen där denne inte ansåg sig störa bedsiderapporten, observatören var även 

klädd i likadan vit arbetsdräkt som vårdpersonalen för att inte dra till sig uppmärksamhet. 

Denna medvetenhet om observatörens påverkan av bedsiderapport stärker enligt Pilhammar 

(2012) datainsamlingens tillförlitlighet. 

Deltagarna i studien bestod av inneliggande patienter på vårdavdelningen och var således ett 

bekvämlighetsurval vilket kan ses som en svaghet. Att rekrytera deltagare på annat sätt hade 

dock varit svårt då det var en begränsad situation som skulle studeras och det därmed krävdes 

att deltagarna erhöll/hade erfarenhet av bedsiderapport. Giltigheten hos studien ökar genom 

att deltagarna hade olika bakgrund och erfarenheter med sig in i den studerade situationen 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Medelåldern hos de observerade patienterna var 

hög och det hade varit önskvärt med fler yngre deltagare. Vårdavdelningens huvudsakliga 

patientgrupp består av äldre patienter och då tiden för insamling av data var begränsad fanns 

inte möjlighet att inkludera fler yngre deltagare vilket annars hade stärkt studiens 

överförbarhet.  

Innan start av studien utförde författarna två provobservationer tillsammans vilka diskuterades 

med handledaren, erfarenheterna från de observationerna påverkade sedan den fortsatta 

insamlingen av data. Den insamlade datan lästes igenom av författarna ett flertal gånger, 

individuellt och tillsammans, för att helhet och mönster skulle framträda. Efter det diskuterade 

författarna utvecklingen av preliminära teman vilka sedan mynnade ut i underteman och 

slutligen i teman, med resultat som besvarade studiens syfte. Denna gemensamma 

genomgående diskussion stärker trovärdigheten i analysen. Resultatets giltighet stärks genom 

att citat från observationer och intervjuer lyfts fram i texten (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). 

Etiska aspekter som övervägts under studiens gång gäller deltagarnas rätt till information om 

studien, deltagarnas rätt till sekretess, inhämtning av samtycken samt upplysande om att 

deltagarna när som helst kunde avböja deltagande utan att ange anledning. Insamlad data 

hanterades enbart av författarna, förvarades inlåst och behandlades konfidentiellt. Dessa 

faktorer höjer enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) studiens tillförlitlighet. 

Klinisk implikation och framtida forskning 

Denna studie visar att bedsiderapport på kirurgisk vårdavdelning gör att patienterna känner 

delaktighet. Dock finns möjlighet att förbättra rutinen främst genom att informera tydligare 

om vad bedsiderapport innebär samt att tillfråga patienten om deltagande innan rapporten tar 

sin början. Framtida forskning bör riktas mot ytterligare utveckling av konceptet 

bedsiderapport samt inkludering av andra patientgrupper såsom icke svensktalande patienter. 
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Slutsats  

Studien visar att införandet av bedsiderapport får patienten att känna delaktighet i den egna 

vården och skapar en känsla av trygghet och kontroll. Resultatet påvisar även behov av att 

genom förbättringsarbete utveckla arbetssättet vidare då brister observerades gällande 

information, förberedelser och möjlighet att avstå bedsiderapportering.  Detta skulle ge 

potential till förbättring av bedsiderapportens förmåga att skapa patientdelaktighet.  
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Bilaga 1 

BILAGOR 

Bilaga 1. Observationsprotokoll kirurgisk vårdavdelning 
 

1. Bakgrundsinformation 

Observation nr: 

Namn observatör: 

Enhet där observationen äger rum: 

Veckodag och datum: 

Tid för start och slut av observationen: 

 

2. Demografi observerad patient 

Kön: 

Ålder: 

Tid på vårdavdelningen:  

Hälsotillstånd (pigg, trött, nedsatt hörsel, mycket sjuk): 

 

3. Observationsmiljö 

a. Beskriv den fysiska miljön kring observationen (hur ser salen ut, vilka ljud hörs, luktar det 

något, andra människor som befinner sig i salen som inte deltar i observationen). 

b. Beskriv och positionera deltagarna i observationen med hjälp av en enkel skiss. 

(Observatör, patient, anhöriga, vårdpersonal, övriga. Hur är de placerade i salen i relation till 

varandra, hur är de klädda osv.) 

c. Beskriv rummet under observationen (dörrar, fönster, flersal osv). 

d. Beskriv atmosfären i salen under observationen (lugnt, stressigt, tryggt, stökigt osv).  
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Bilaga 1 

4. Observation  

a. Förbereds patienten en stund innan start på att bedsiderapport kommer att hållas? 

b. Får patienten frågan om deltagande i bedsiderapport? 

c. Ser vårdpersonalen till att patienten får sitta upp i sängen om han/hon vill, hjälper de 

patienten att se vårdad ut (t ex kamma håret, knäppa skjorta)? 

d. Involveras patienten i bedsiderapporten? (får patienten ställa frågor, komma med egna 

synpunkter, är patienten delaktig i samtalet osv). 

e. Tas hänsyn till patientens integritet? (dras draperier för vid undersökning av patienten osv).  

f. Tas hänsyn till patientsekretessen? (utlämnas känsliga uppgifter). 

g. Säkerställs det att patienten är införstådd med det som sagts under bedsiderapporten? Hur? 

 

5. Informella intervjufrågor 

1. Kan du berätta vad du förväntade dig av den här stunden som nyss var? 

 

2. Vad tyckte du fungerade bra med den här stunden? 

 

3. Kunde du kommentera informationen eller ställa frågor om du ville det? 

 

4. (Om nej på fråga 3: Vad hade personalen kunnat göra annorlunda för att göra den 

här stunden bättre?) 

 

5. Har du något mer du vill tillägga/berätta om det som hände precis? 
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Bilaga  2 
Fältantec
kningar 
kommer 
att 
skrivas 
enligt ett 
observati
onsproto
koll 
(bilaga 
3). 
Observati
onsproto
kollet 
skapades 
utifrån 
Field 
notes in 
the ED / 
surgical 
ward. 
(referens
????) 
Relevant 
innehåll 
översatte
s till det 
svenska 
språket 
och…..  
Observati
onerna 
kommer 
även att 
komplett
eras med 
informell
a 
intervjue
r. 

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                Till vårdpersonalen på 

                                                                                                               kirurgavdelning 70B1 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 
 

 

 

Bilaga 2. Information samt förfrågan om deltagande i en observationsstudie beträffande 

bedsiderapportering 

 

Under våren 2016 kommer en observationsstudie beträffande bedsiderapportering att äga rum 

på kirurgavdelning 70B1. Studien genomförs inom ramen för 

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning kirurgisk vård, Uppsala universitet, och 

syftar till att studera interaktionen mellan patient och sjuksköterska. 

 

Du tillfrågas nu om deltagande i denna studie. Deltagandet är frivilligt och du kan tacka nej 

eller avbryta deltagandet utan att ange särskild anledning. Insamlad data behandlas så att 

ingen obehörig kommer att få ta del av svar. Inga uppgifter presenteras i resultatet som kan 

härledas till enskild studiedeltagare. 

 

Observationen går till på följande sätt: En av oss ansvariga kommer finnas inne på salen när 

vårdlagen kommer in på eftermiddagen för bedsiderapport. Under rapporten kommer vi inte 

att deltaga aktivt utan föra ett observationsprotokoll under tystnad. Efter avslutad rapport 

kommer vi ställa några frågor till patienten. Studien är godkänd av berörd verksamhetschef. 

 

Har Du några frågor är Du välkommen att ta kontakt med oss! 

 

 

Annelie Pettersson 

Student i 

specialstsjuksköterskeprogrammet 

i kirurgisk vård 

annelie.pettersson@akademiska.se 

 

Lili Lindner 

Student i 

specialstsjuksköterskeprogrammet i 

kirurgisk vård 

lili.lindner@akademiska.se   

 

Handledare: 

Eva Jangland 

Universitetslektor 

Institutionen för kirurgiska 

vetenskaper 

Uppsala universitet    

eva.jangland@surgsci.uu.se     

mailto:annelie.pettersson@akademiska.se
mailto:lili.lindner@akademiska.se
mailto:eva.jangland@surgsci.uu.se
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Bilaga 3 

 

 

                                                                                                                Till berörda patienter,  

                                                                                                               kirurgavdelning 70B1 

     

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

 

 

Bilaga 3. Information samt förfrågan om deltagande i en observationsstudie beträffande 

bedsiderapportering 

 

Under våren 2016 kommer en observationsstudie beträffande bedsiderapportering att äga rum 

på kirurgavdelning 70B1. Studien är inom ramen för Specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning kirurgisk vård och syftar till att studera interaktion mellan patient och 

sjuksköterska.  

 

Du tillfrågas nu om deltagande i denna studie. Deltagandet är frivilligt och du kan tacka nej 

eller avbryta deltagandet utan att ange särskild anledning. Insamlad data behandlas 

konfidentiellt och personuppgifter kan inte identifieras. Inga uppgifter presenteras i resultatet 

som kan härledas till enskild studiedeltagare. 

 

På denna vårdavdelning är rutinen att dagpersonalen rapporterar till kvällspersonalen invid 

patientens säng, detta som en del i att uppnå en förbättrad patientdelaktighet.  

 

Observationen kommer att gå till på följande sätt: En av oss ansvariga för studien kommer att 

finnas med inne på salen under den tid vårdpersonalen genomför bedsiderapport. Vi kommer 

att föra anteckningar enligt ett observationsprotokoll. Efter avslutad rapport kommer vi ställa 

Dig några följdfrågor. Studien är godkänd av berörd verksamhetschef. 

 

Har Du några frågor är Du givetvis välkommen att ta kontakt med oss! 

 

Lili Lindner 

Student i 

specialstsjuksköterskeprogrammet i 

kirurgisk vård 

lili.lindner@akademiska.se   

 

Annelie Pettersson 

Student i 

specialstsjuksköterskeprogrammet 

i kirurgisk vård 

annelie.pettersson@akademiska.se 

 

Handledare: 

Eva Jangland 

Universitetslektor 

Institutionen för kirurgiska 

vetenskaper 

Uppsala universitet    

eva.jangland@surgsci.uu.se     

mailto:lili.lindner@akademiska.se
mailto:annelie.pettersson@akademiska.se
mailto:eva.jangland@surgsci.uu.se
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Bilaga 4 

 

 

 

 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Specialistsjuksköterskeprogrammet 

 

 

Bilaga 4. Deltagande i observationsstudie beträffande bedsiderapportering 

 

Härmed tillfrågas du om deltagande i ovanstående studie: 

 

                  Ja, jag samtycker till deltagande i observationsstudien.                                                                                      
 
              
 
 
 
                       Nej, jag samtycker inte till deltagande i observationsstudien. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: 
 
 
 
 
 
 
Underskrift:…………………………………………Namnförtydligande………………………………….. 

 

 

 


