
 

 

RESULTAT 
Patientens delaktighet i rapporteringen vid sängkanten inom vårdarbetet 
kan främjas genom att beakta följande:  
 
Berätta för patienten om möjligheten att delta i rapporteringen vid säng-
kanten, hur rapporteringen genomförs och patientens roll i den. 

• Muntlig och skriftlig information om rapporteringen vid sängkanten 
och deltagandet i den tydliggör rapporteringens syfte och patien-
tens roll i den, samt främjar patientens delaktighet på ett ända-
målsenligt sätt. 

• Diskussion om rapporteringen och patientens möjlighet att delta i 
den innan själva tillfället hjälper patienten att orientera sig gäl-
lande deltagandet i rapporteringstillfället.  
 

Planera rapporteringen vid sängkanten individuellt och med hänsyn till pa-
tientens situation.  

• Kunskap om patientens önskemål och resurser vid det aktuella till-
fället underlättar planeringen av individanpassad rapportering 
vid sängkanten. 

• Eftermiddagen är den bästa tidpunkten för patientens att delta i 
rapporteringen.  

 

Skapa en atmosfär som uppmuntrar patienten till delaktighet. 
• Att presentera sig och bemöta patienten med respekt och empati är 

utgångspunkterna för en atmosfär som uppmuntrar till delaktig-
het.  

• Ömsesidig kommunikation, där man lyssnar på patienten, ställer frå-
gor och svarar på patientens frågor, uppmuntrar patienten att 
delta i samtalet under rapporteringen.  

• Användning av yrkesjargong, att tala om patienten i tredje person 
och att tala över huvudet på patienten förhindrar skapande av en 
atmosfär som uppmuntrar patienten till delaktighet.  
 

Behandla information om patienten på ett finkänsligt sätt. 
• När vårdpersonalen rapporterar uppgifter på ett finkänsligt och pro-

fessionellt sätt och endast tar upp information som är väsentlig för 
vården förbättras patientens förtroende för vårdpersonalen, och 
patientens delaktighet i rapporteringen främjas. 

• Integriteten vid rapporteringssituationen kan förbättras genom att 
stänga dörren till rummet och dra för draperierna kring sängen, 
samt genom att tala nära patienten. Vid behandling av känsliga 
uppgifter talar man med tystare röst, kommunicerar skriftligt eller 
behandlar ärendet någon annanstans än vid sängkanten. 

 

BAKGRUND  
Patientorientering är en central vär-
dering inom hälso- och sjukvården 
och en utgångspunkt för verksam-
heten, som framhävs i den lagstift-
ning som styr hälso- och sjukvården1, 
i utvecklingen av den förnyade hälso- 
och sjukvården2 samt i förverkligan-
det av evidensbaserad verksamhet3. 
Patientorientering har konstaterats 
ha en positiv effekt på ordinationsfölj-
samheten, engagemanget för vår-
den, nöjdheten med vården och häl-
sobeteendet4, vilket förbättrar vår-
dens effektivitet och minskar kostna-
derna. Med patientorientering inom 
hälso- och sjukvården avses indivi-
danpassad vård som grundar sig på 
patientens behov och önskemål, och 
där patienten har rätt att få tillräcklig 
information om sitt tillstånd och sin 
vård samt möjlighet att delta som en 
jämlik aktör i beslutsfattandet kring 
sin egen vård4,1. Rapportering vid 
sängkanten inom vårdarbetet är en 
rapportmetod för överföring av an-
svar mellan vårdare som sker vid pa-
tientens sängkant, där patienten del-
tar som en jämlik aktör5, vilket möjlig-
gör ömsesidigt utbyte av information 
och gemensamt beslutsfattande. 
Rapportering vid sängkanten inom 
vårdarbetet har konstaterats för-
bättra patientorienteringen.6 
 

Hur kan man främja patientens 
delaktighet i rapportering vid 
sängkanten inom vårdarbetet? 
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SAMMANFATTNING 
Patientens delaktighet i rapporte-
ring vid sängkanten inom vårdar-
betet påverkas av faktorer som 
kommer från vårdare och patienter 
samt samarbetet mellan dem. När 
vårdaren har ett holistiskt arbets-
sätt där patienten värdesätts och 
individualiteten tas i beaktande 
samt visar ett genuint intresse för 
och engagemang i patienten främ-
jas ett tillitsfullt samarbete.  Patien-
tens mående, kommunikations-
metoder, förväntningar och önske-
mål har en väsentlig effekt på pati-
entens deltagande, och vårdper-
sonalen måste därför bedöma 
varje enskild patients situation in-
nan rapporteringen vid sängkan-
ten genomförs. 
 



 

 

 

 

ANVÄNDBARHET I FINLAND 
Resultaten av den systematiska översikten lämpar sig inom den finländska 
social- och hälsovården för utveckling av verksamhetsmodeller som stö-
der patientorienteringen i vårdarbetet.   
 
 

 

MATERIAL OCH METODER 
Evidenstipset baserar sig på en systematisk, fler metods (mixed methods) 
översikt som publicerades 2018 och omfattade såväl undersökningar som 
projekt för förbättring av kvalitet (quality improvement projects). I detta eviden-
stips har man använt de undersökningar som ingick i översikten. 21 under-
sökningar godkändes för inkludering i översikten efter en bedömning av den 
metodologiska kvaliteten. Av undersökningarna (n=21) var hade nio ett kvali-
tativt upplägg och sex ett kvantitativt. I fem undersökningar användes både 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Forskningsmaterialet hade samlats in ge-
nom intervjuer, observationer och enkäter bland inremedicinska och kirur-
giska patienter (n=391) samt sjukskötare (n=341) som deltagit i rapportering 
vid sängkanten. Översiktens metodologiska genomförande beskrivs i den ur-
sprungliga publikationen*.    
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