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Från sjukdom till person 
I rapportmetoden som kallas bedside får patienten en ökad möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och även få ta del av 
samma information som personalen. Dessutom innebär den kortade rapporteringstid och en ökad trygghet för alla. Denna 
rapportmetod har avdelning 35, gynavdelningen på NÄL anammat. Genom bedside ses patienten som en person istället för en 
sjukdom.

Allt började… 
Hösten 2017 påbörjade 

avdelning 35 arbetet med 

bedside inom projektet 

personcentrerat arbetssätt. Att 

sammanväva vårdens 

beprövade arbetssätt och 

patientens egen erfarenhet är 

framtidens hälso- och sjukvård. 

 

Fem av medarbetarna utsågs 

till PCA-coacher och kom fram 

till att bedside var ett bra sätt 

att starta projektet på. Den 

tidigare läsrapporten som 

förekom vid start av ett kvällspass togs bort och istället sker nu denna 

rapport inne hos patienten. Skrivunderlägg köptes in och även 

klappstolar för fler sittmöjligheter. 

 

Vad innebär bedside? 
Avdelning 35 har två vårdlag 

med totalt 12 vårdplatser. 

Överrapporteringen sker 

genom att den sjuksköterska 

som har jobbat dag 

tillsammans med den 

sjuksköterska och 

undersköterska som ska ta 

över ett av vårdlagen på 

kvällen, tillsammans går in till 

patienten. Här är även 

anhöriga med ibland. 

 

Personalen sitter ner runt 

patienten och rapporterar 

bakgrund och vad som är 

aktuellt. Gärna att patienten 

gör detta själv om personen 

vill och orkar.  

Frågor som ställs är bland 

annat: 

 Vill du berätta varför du sökte vård? 

 Vad är viktigt för dig just nu? 

 Är det något som vi har missat? 

 Kan du berätta vad vi bestämde på ronden? 

 

Hur blev resultatet? 
Det är många positiva delar som framkommit med bedside. 

 

Fördelar för personalen: 

• Kortare rapporttid 

• Tydlig överlämning då detta görs inne hos patienten 

• Samma information för både personal och patient vilket skapar 

trygghet 

• Möjlighet att reda ut eventuella missförstånd 

• Upprepning av information 

• Fokus på ett vårdlag, då personalen tidigare alltid tog rapport på 

alla patienter 

 

Fördelar för patienten: 

• Får svar på sina frågor 

• Delaktighet i sin vård 

• Trygghet då alla får samma information 

• Får chansen att berätta sin egen version 

• De får tid att prata och känna sig sedda 

• Anhöriga kan vara med och få samma information 

 

  
 

Personcentrerat arbetssätt (PCA) 

 
 Patienten ses som en individ med egna erfarenheter och 

förutsättningar. 

 Att förstå och beakta patientens egna drivkrafter, 
beteende och behov och skapa konkreta lösningar på hur 
man möter dem. 

  

 

   Hur skulle du vilja vara delaktig i din vård om du var patient? 


