
 

 

1. Bedside – ett sätt att rapportera inom personcentrerat arbetssätt (PCA). 

2. NU-sjukvården, Kvinnokliniken, avdelning 35 gynavdelningen. 

3. Bedside 

4. Till alla patienter på avdelning 35 

5. Säkrare och tryggare vård för patienter och personal. Modernare arbetssätt.  

6. Den läsrapport som tidigare förekom vid start av ett kvällspass togs bort och sker nu istället 

inne hos patienten. Den tidigare läsrapporten skedde tillsammans med all personal som 

skulle jobba ett kvällspass. Denna personal läste på om alla patienter. Nu fokuserar 

personalen istället på ett vårdlag, alltså halva mängden patienter mot tidigare. Den personal 

som ska arbeta kvällen går tillsammans in till patienten med den personal som har arbetat 

dag. Personalen sitter ner runt patienten och rapporterar bakgrund och vad som är aktuellt. 

Patienten tillfrågas om att berätta detta själv och personalen hjälper till vid behov. Anhöriga 

får även vara med vid önskemål. 

7. Resultatet blev mycket bra, rapporttiden har nu blivit kortare och patienten får vara mer 

delaktig i sin egen vård. Tryggheten har ökat i och med att alla i rummet får samma 

information. 

8. Ett fortsatt arbete inom personcentrerat arbetssätt är planen. Ett steg är att förhoppningsvis 

börja jobba med teamronder där både undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och patienter 

är med. Detta kan ske ungefär två gånger i veckan. 

9. Det var svårt och trögt att få in arbetssättet från början. Många trodde rapporttiden skulle 

öka i tid. Många upplevde också en svårighet i att ställa öppna och bra frågor till patienten 

under bedsiderapporten. Avdelningen hade en nystart ungefär ett år efter introduktionen av 

arbetssättet och i samband med detta beslutades också att återinföra en läsrapport, dock 

endast på totalt 15 minuter för att ta reda på viss bakgrundsinformation och allergier. Detta 

upplevde personalen ofta missades under bedside.  

10. Att rapporten blir mer tidseffektiv, tryggare för alla och en lätt situation att få med patienten 

i sin egen vård. 

11. Vi har haft patientenkäter för att utvärdera vad patienterna tycker om arbetssättet. Detta har 

visat ett gott resultat.  

 

 

 

 


