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Introduktion Personcentrerad vård innebär att omvårdnaden bedrivs ur ett holistiskt 

perspektiv där hela människan synliggörs. Fokus ligger inte enbart på de fysiska behoven, 

utan psykiska, existentiella, sociala och andliga behov får ta lika stor plats. Syfte Att belysa 

sjuksköterskans erfarenheter av vad som är viktigt för att kunna ge en personcentrerad vård, 

inom somatisk vård. Metod En litteraturstudie gjordes, med induktiv ansats, enligt Polit & 

Becks (2017) 9 steg. Databassökning i Cinahl och PubMed resulterade i 10 artiklar. 

Resultat De teman som framkom ur sammanställningen av artiklarna var att 

individanpassa vården, att göra patienten delaktig och att implementera ett 

personcentrerat synsätt på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna har många positiva 

erfarenheter av personcentrerad vård. De anser att det är viktigt att lyssna till patientens 

berättelse och uppnå ett partnerskap där patienten blir en del av teamet. Det finns dock 

hinder för den personcentrerade vården, såsom dåligt med tid och otillräckliga resurser. 

Slutsats Genom att individanpassa vården och göra patienten delaktig i sin egen vård med 

ett personcentrerat ledarskap och teamwork i fokus, kan sjuksköterskorna inte bara göra 

skillnad för patienterna och främja en kostnadseffektiv vård, utan även skapa arbetsglädje 

och välmående för hela vårdteamet. 
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Introduktion  

Inledning 
Personcentrerad vård innebär att omvårdnaden bedrivs ur ett holistiskt perspektiv där hela 

människan synliggörs. Patienten blir något annat än bara en sjukdom eller ett symtom. Fokus 

ligger inte enbart på de fysiska behoven, utan psykiska, existentiella, sociala och andliga behov 

får ta lika stor plats (Svensk sjuksköterskeförening 2016). Personcentrering ska hjälpa 

vårdpersonal och patient att skapa en relation där patienten som individ står i centrum. 

Patientens berättelse ska få vara guidande i skapandet av en vårdplan. En rad studier har visat 

att personcentrerad vård har positiva effekter på patienters tillfrisknande och kan leda till både 

minskade vårdköer och kostnadsbesparingar (Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 

universitet [GPCC] 2018). Personcentrerad vård är, tillsammans med säker vård, informatik, 

samverkan i team, evidensbaserad vård och förbättringskunskap, en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser (Quality and Safety Education for Nurses [QSEN] 2018).  

 

Begreppet Personcentrerad vård 
Personcentrerad vård som begrepp, har vuxit fram ur den patientcentrerade vården. Båda 

begreppen används fortfarande inom vetenskaplig forskning, men genom att använda ordet 

person i stället för patient, hamnar fokus på den unika individen. Redan under 1960-talet talades 

det om patientcentrerad vård inom humanpsykologin (Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

Tom Kitwood, en brittisk psykolog, var en av de första som förde in begreppet i en vårdande 

verksamhet. Kitwood uttryckte på 1990-talet frustration över sättet som personer med 

demenssjukdom uppfattades av andra människor. De sågs enligt Kitwood som tomma skal, de 

var enbart sin sjukdom och människan bakom sjukdomen, fanns inte kvar (Kitwood 1997).   

 

Positiva effekter av personcentrerad vård 
I en studie, där patienter med akut kranskärlssjukdom deltog, jämfördes personcentrerad vård 

med traditionell vård. Där framkom att gruppen som fått personcentrerad vård hade nästan 2,7 

gånger större chans att förbättras än de i jämförelsegruppen (Fors et. al 2015). Även 

vårdupplevelsen blev bättre för patienter som erhållit personcentrerad vård, eftersom 

patienterna fått en större inblick i sin sjukdom och behandling och på så sätt fått en minskad 

känsla av osäkerhet (Dudas et. al 2013). Ökad livskvalitet och symtomlindring, vid 

personcentrerad vård, har även visats hos cancerpatienter (Brännström & Boman 2014). Tilltro 

till sin egen förmåga är också något som setts öka hos de patienter som fått vara delaktiga i 

vården, både hos patienter med akut kranskärlssjukdom (Fors et. al 2015) och patienter med 

reumatoid artrit (Larsson et. al 2012). 

Flera studier har även visat att ett personcentrerat arbetssätt kan förkorta vårdtiden för 

patienterna, vilket i sin tur leder till minskade vårdkostnader (Ekman et. al 2012; Hansson et. 

al 2015; Larsson et. al 2014; Olsson et. al 2009). När hjärtsviktspatienter vårdades på ett 

personcentrerat sätt minskade exempelvis vårdtiden med hela 30 procent (Ekman et. al 2012; 

Hansson et. al 2015). Orsaken till de minskade vårdtiderna var ett mer effektivt nyttjande av 

resurser när vården bedrevs ur ett personcentrerat perspektiv. Varje patient fick sin vård 

individanpassad vilket betydde att exempelvis remisser skickades av rätt orsak och inga 

onödiga blodprov togs på rutin (Larsson et. al 2014). 
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Personcentrerad vård runt om i världen 
Tom Kitwood banade väg för den personcentrerade vård som på 2000-talet började sprida sig 

till övriga områden inom vården. Forskare och utvecklare av vården har fört arbetet framåt och 

personcentrerad vård finns nu med som del av de nationella riktlinjerna i flera länder runt om i 

världen (Svensk sjuksköterskeförening 2016).  

National Health Service (2005) i London har tagit fram en föreskrift där de vill se att vården i 

Storbritannien utvecklas mot att den styrs utifrån patienternas behov. Föreskriften innehåller 

riktlinjer för vården, där patienten står i centrum. Istället för att bara behandla sjukdom vill 

National Health Service nu se till att ombesörja hälsa. Patienterna ska enligt föreskriften ha fler 

val för var de vill söka sin vård, bli respekterade för sina tankar och värderingar och i alla lägen 

bli sedda som individer (National Health Service 2005).  

US Department of Health and Human Services (2008) har även de tagit fram riktlinjer för att 

skapa en mer personcentrerad vård. Patienter ska enligt dessa riktlinjer inte bara ses som 

patienter utan som konsumenter/brukare av vården och de ska i större utsträckning få styra över 

hur de vill att deras egen individualiserade vård ska se ut (US Department of Health an Human 

Services 2008). 

Australian Commission on Safety and Quality in Healthcare (2010) har format en rad 

rekommendationer för en hållbar personcentrerad vård. Där ingår bland annat vikten av att den 

personcentrerade vården bör ha en självklar plats i utbildningsprogram för sjuksköterskor och 

annan sjukvårdspersonal. Även patienterna själva bör få chansen att utbilda andra om sin 

sjukdom, hellre än att de ses som objekt som ska studeras (Australian Commission on Safety 

and Quality in Healthcare 2010). 

Socialstyrelsen (2017) i Sverige har fått som ärende av Sveriges regering, att undersöka och 

stödja arbetet som Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] utför, för att vården skall bli mer 

personcentrerad och lättillgänglig för patienterna i den kommunala- och landstingsstyrda 

vården. Detta efter att SKL:s kongress 2015 beslutat att verka för personcentrerad vård. 

Omställningen är oerhört viktig för alla, men särskilt för individer som lider av kroniska 

tillstånd samt för äldre som ofta är multisjuka (Socialstyrelsen 2017). SKL (2018) skriver i en 

rapport att 13 av Sveriges 21 landsting/regioner har ett beslut som skapar förutsättningar för en 

personcentrerad vård. Aktiviteter som pågår i dessa regioner/landsting för att möjliggöra en 

personcentrerad vård inkluderar utbildningsinsatser, patientmedverkan och 

implementeringsforskning (SKL 2018). Ett annat tydligt exempel på införandet av 

personcentrerad vård i Sverige är patientlagen.  

1§ Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra 

patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och 

delaktighet. (Patientlag 2014:821) 

 

Varje år görs en stor internationell undersökning om hälso- och sjukvård, där Myndigheten för 

vård- och omsorgsanalys (2017) publicerar den del som berör Sverige. Motivet med 

undersökningen är att undersöka hälso- och sjukvårdens tillstånd, samt dess utveckling. 

Undersökningen gör det möjligt att undersöka Sveriges medborgares erfarenheter av sina 

kontakter med sjukvården, och sedan jämföra den med de erfarenheter patienter har av 

sjukvården i andra länder. Undersökningen visade att Sveriges hälso- och sjukvård, i jämförelse 

med de andra länderna som deltog i undersökningen, är sämre på att tillhandahålla en hälso- 

och sjukvård som är personcentrerad (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2017). I 
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analysen för 2018, där personcentrerad vård är ett analysområde, ligger fokus bland annat på 

lärande från andra länder (Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 2018). 

 

Implementering i vården 
Även om flera länder är överens om att den personcentrerade vården är viktig är det svårt att 

hitta en plan för hur den ska realiseras ute i vårdverksamheten (Kitson et. al 2012; SKL 2018). 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet [GPCC], hävdar att många 

vårdverksamheter uppger att vården de bedriver idag, är personcentrerad. GPCC anser dock att 

det krävs djupare kunskap utöver riktlinjer och styrdokument för att alla ska nå dit (GPCC 

2018).  Ute i vårdverksamheten finns inga gemensamma regler och riktlinjer, och ingen klar 

definition av vad personcentrerad vård är (Kitson et al. 2012; SKL 2018), därför skulle en 

nationell definition vara önskvärd (SKL 2018). Kitson et al. (2012) har i en litteraturstudie 

försökt hitta gemensamma begrepp som används inom litteratur om personcentrerad vård och 

identifierade därifrån tre huvudteman.  

 Patientens delaktighet och medbestämmande där det är viktigt att respektera patientens 

värderingar och behov. Patienten ska kunna medverka aktivt i sin vård och rehabilitering och 

vårdplanen ska vara individualiserad. Både fysiska och emotionella behov ska behandlas 

(Kitson et al. 2012). 

Relationen mellan patient och vårdpersonal ska vara genuin och helande på ett personligt men 

samtidigt professionellt plan. Patienten ska fortlöpande vara informerad och uppdaterad om sitt 

tillstånd. Olika yrkesgrupper ska samarbeta för att patienten ska få bästa möjliga vård (Kitson 

et al.2012). 

Kontext – det sammanhang som vården levereras i – Under detta tema står vikten av att teorin 

överförs till praktiken på ett optimalt sätt. Här innefattas även att vårdgivaren talar ett språk på 

en nivå som patienten förstår. En gynnsam vårdmiljö finns beskriven här och även ett fåtal 

hinder till personcentrerad vård tas upp, såsom tidsbrist (Kitson et al. 2012). 

GPCC (2018) har även de tagit fram tre huvudteman som de anser är grunden till den 

personcentrerade vården. Partnerskap – mellan vårdpersonal, patient och närstående. Där allas 

kunskap respekteras. Patientberättelse – som leder till en individualiserad vårdplan. 

Dokumentation – som är levande, det vill säga uppdateras löpande när patientberättelse och 

vårdplan förändras (GPCC 2018). 

En del i vården som länge handlat om patientens delaktighet är egenvården. Dorothea Orems 

egenvårdsmodell handlar om att patienten görs delaktig i sin egen vård samt relationen mellan 

patient och vårdgivare när kapaciteten till delaktighet brister. Detta kan ses som en del av den 

personcentrerade vården. 

 

Dorothea Orems egenvårdsmodell 
Dorothea Orem utformade redan på 1970-talet en egenvårdsmodell, vilken består av tre olika 

teorier. En teori handlar om egenvård, en om egenvårdsbrist och den tredje om 

omvårdnadssystem. När Orem talar om egenvård menar hon de aktiviteter som en individ utför 

självständigt för att bevara sin hälsa. Kort sagt är egenvårdskapaciteten den förmåga en individ 

har för att bevara hälsa och välbefinnande och förmågan varierar med ålder, hälsotillstånd, 

livserfarenheter och andra resurser. Teorin om egenvårdsbrist skildrar när en människa är i 

behov av omvårdnad och detta är enligt Orem när kapaciteten till egenvården är mindre än 

egenvårdskravet. Teorin om omvårdnadssystem skildrar olika omvårdnadssituationer som kan 
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uppstå när en människa är i behov av omvårdnad och någon annan har kunnande om 

omvårdnaden. Denna förmåga kallas omvårdnadskapacitet och avser till att kompensera en 

individs kapacitet till egenvård, helt eller delvis, när egenvårdskapaciteten inte är tillräcklig för 

att tillfredsställa behovet av egenvård (Orem 1991). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnaden. I omvårdanden 

innefattas både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet, förankrat i en 

humanistisk människosyn. Sjuksköterskan ansvarar för kliniska beslut som erbjuder människor 

att öka sina möjligheter för att förbättra hälsan, bibehålla hälsan eller återfå hälsan. 

Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt, all omvårdnad ska ske med 

respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till värderingar, rutiner, integritet, patientens 

självbestämmande och värdighet. Sjuksköterskan har även en ledande roll i omvårdnadsarbetet. 

Detta innebär att sjuksköterskan både självständigt, i teamsamverkan och i partnerskap med 

patienten och dennes anhöriga, ansvarar för att bedöma, diagnostisera, planera, genomföra och 

utvärdera omvårdnaden av patienten. Omvårdnaden ska vara riktad mot patientens 

grundläggande behov samt fysiska, psykosociala, andliga och kulturella upplevelser i det 

vardagliga livet (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Sjuksköterskan har både kunskap och makt på sin sida vilket gör att patientens utsatthet och 

sårbarhet inte bara är fysisk utan även existentiell (Martinsen 2000). Vid personcentrerad vård 

överlåter sjuksköterskan en del av makten till patienten och delad makt skapas (McCormack et. 

al 2010). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) är sjuksköterskans roll i den 

personcentrerade vården att se personen bakom sjukdomen.  

 

Problemformulering 
Personcentrerad vård har som begrepp funnits inom humanpsykologin sedan 1960-talet, men 

det är först på 2000-talet som begreppet introducerats i den somatiska vården. Det sker ett 

kontinuerligt arbete för att undersöka och utveckla den personcentrerade vården runt om i 

världen. Det finns många studier som visar de positiva effekter personcentrerad vård kan ha på 

patienter och vården som helhet. Trots detta är det svårt att skapa en gemensam plan för hur 

den personcentrerade vården ska implementeras i vårdverksamheter. För att förstå varför dessa 

svårigheter uppstår är det även viktigt att titta på den personcentrerade vården ur ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

 

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vad som är viktigt 

för att kunna ge en personcentrerad vård, inom somatisk vård. 
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Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie, vilket betyder att en kritisk sammanfattning av 

tidigare vetenskapligt utförda studier gjordes. Tillvägagångssättet var Polit och Beck`s (2017) 

nio steg.  

1. Formulera syfte och frågeställningar.  

2. Planera en sökstrategi, bestäm vilka databaser som ska användas, identifiera sökord och 

ta beslut om vilka inklusioner och exklusioner som ska göras.  

3. Sök efter vetenskapliga primära källor.  

4. Granska källornas relevans och lämplighet genom att läsa titel och abstrakt. 

5. Läs artiklarna i sin helhet. 

6. Sammanfatta och tolka artiklarna. 

7. Utvärdera studierna kritiskt. 

8. Analysera, samordna informationen och sök efter teman. 

9. Förbered sammanställning av resultat och diskussion. 

 

 

Litteratursökning 
Steg 1 - Syftet, att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vad som är viktigt för att kunna ge 

en personcentrerad vård, inom somatisk vård, formulerades. 

Steg 2 - En sökstrategi planerades, vilka databaser som skulle användas bestämdes. Efter detta 

togs beslut om vilka sökord, relevanta för syftet, som skulle användas, samt vilka 

inklusionskriterier som skulle tillämpas. 

Polit & Beck (2017) rekommenderar Cinahl och MEDLINE (som finns tillgänglig genom 

PubMeds hemsida) när sökningar inom omvårdnad ska göras, i enlighet med detta valdes därför 

dessa databaser. MEDLINE kommer i fortsättningen att omnämnas som PubMed. 

Steg 3 - ”Patient centered care” användes som Headings-term för litteraturstudiens sökning i 

Cinahl och även som MeSH-term för sökningen i PubMed. ”Nurse-patient relations” användes 

som andra sökord i båda databaserna. I Cinahl användes sedan ”Nurse-attitudes” som Headings-

term, vilken inte fanns som MeSH-term i PubMed varför MeSH-termen ”Attitudes” istället 

kombinerades med frisökningen ”nurs*”. Sökningarna i Cinahl kombinerades sedan till en sista 

sökning, ”Patient centered care” and (”Nurse-patient relations” or ”Nurse attitudes”).  Likaså i 

PubMed kombinerades sökningarna till en sista sökning, ”Patient centered care” and (”Nurse-

patient relations or (”Attitude” and ”nurs*)). Dessa var de sökningar som verkade ge bäst 

resultat relaterat till syftet. ”Person centered care” som frisökning undersöktes också, men gav 

inget annorlunda träffresultat. 

När sökorden sedan kombinerats gjordes inklusionerna 2009-01 till 2018-09, peer reviewed, 

alla vuxna och engelskt språk i Cinahl och 2009-01-01 till 2018-09-07, vuxna över 19 år och 

engelskt språk i PubMed. Olikheterna i inklusionkriterierna berodde på olika utformanden av 

databaserna.  Dessa sökningar resulterade i 163 träffar i Cinahl och 484 träffar i PubMed. Alla 

steg i sökningen visas i tabell 1 för Cinahl och tabell 2 för PubMed. 
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Tabell 1. Databassökning i Cinahl. 

Databas Sökord i Headings Antal 

träffar 

Urval1 Urval2 Urval3 

Cinahl S1  

MM Patient centered care  
9396    

 S2  

MHNurse-patient 

relations  

21773    

 S3  

MHNurse attitudes   
24020    

 S4 

       S2 or S3  
43606    

 S5 

       S1 and S4* 
163 19 7 6 

* År 2009-01 – 2018-09, peer reviewed, alla vuxna och engelskt språk 

 

Tabell 2. Databassökning i PubMed 

Databas Sökord i MeSH Antal 

träffar 

Urval1 Urval2 Urval3 

PubMed S1 

MeSH Patient centered care  
16966    

 S2 

MeSHNurse-patient relations 
34141    

 S3 

MeSH Attitude 
517126    

 S4 

Nurs* 
886598    

 S5 

      S3 and S4 
103661    

 S6 

      S2 or S5 
128036    

 S7 

      S1 and S6* 
484 27 (8) 5 4 

* År 2009-01-01 – 2018-09-07, vuxna över 19 år och engelskt språk 

( )=bortfall i form av externa dubbletter 

 

Urval 
Steg 4 - Titel och abstrakt lästes och ställdes mot syftet för att kunna göra ett urval av artiklar 

som skulle hamna i Urval 1.  Artiklar som sållades bort var de som ej var relevanta för syftet, 

studier gjorda med vårdprofessioner andra än sjuksköterskor, studier gjorda med enbart 

specialistsjuksköterskor, studier med resultat enbart ur patientens perspektiv, litteraturstudier 

och studier gjorda där patienterna var barn. Resultatet blev 19 artiklar i Cinahl och 27 artiklar i 

PubMed. Efter detta rensades externa dubbletter bort från PubMeds sökresultat, vilket 

resulterade i ett bortfall av 8 artiklar. Totalt hamnade då 38 artiklar i Urval 1. 

Steg 5 och 6 - I dessa steg togs artiklarna från Urval 1 ut i sin helhet för att bedöma vilka artiklar 

som skulle gå vidare till Urval 2. Först kontrollerades resultatet i alla artiklar mot syftet och de 

som fortfarande höll måttet lästes noggrant i sin helhet. Artiklarna sammanfattades och 

tolkades. Även en noggrannare kontroll av deltagare genomfördes. Artiklar som föll bort i detta 
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urval var exempelvis de där man i resultatet inte tydligt kunde urskilja sjuksköterskans 

erfarenheter från andra vårdprofessioners, de där större delen av deltagarna var 

specialistsjuksköterskor eller de artiklar som inte fokuserade på någon del i den 

personcentrerade vården. I Urval 2 hamnade till slut 12 artiklar. 

Steg 7 - Polit & Beck (2017) rekommenderar att granskning i detta steg görs med användandet 

av deras granskningsmallar, ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” 

och ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report”.  Artiklar, som inte nådde 

upp till denna standard, sållades bort. I denna litteraturstudie föll 2 artiklar bort, då en hade en 

bristfällig beskrivning av resultatet och en inte verkade ha blivit granskad av en etisk kommitté. 

I Urval 3 hamnade slutligen 10 artiklar. 

 

Databearbetning 
Steg 8 och 9 - I de sista två stegen gjordes en databearbetning. 

Enligt Polit & Beck (2017) ska texten analyseras och informationen samordnas till teman (steg 

8) och sammanfattas till det som slutligen utformar resultatet (steg 9). Databearbetningen 

gjordes utifrån en induktiv ansats. Artiklarna lästes först enskilt av de två författarna, innan ett 

gemensamt beslut togs om vilka delar av resultatet som svarade till syftet, detta för att undvika 

subjektiva vinklingar. När detta gjorts uppenbarade sig fyra teman. Temana färglades i olika 

färger och klipptes sedan ut med markeringar för vilken artikel de tillhörde. De delades sedan 

upp i högar och lästes igenom ännu en gång, samt översattes till svenska. När detta gjorts 

kombinerades ett tema med ett annat och slutligen fanns där tre teman (med ett antal 

underteman); Sjuksköterskans erfarenheter av- att individanpassa vården, att göra patienten 

delaktig och att implementera ett personcentrerat synsätt på arbetsplatsen.  

 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Litteraturstudien behandlade enbart vetenskapliga artiklar där Polit och Beck´s (2017) riktlinjer 

för kritiskt etiskt granskande följts. Alla artiklar som användes för litteraturstudien var 

granskade av en etisk kommitté eller hade ett etiskt förhållningssätt (Polit & Beck 2017).   

I litteraturstudien gjordes inledningsvis en bredare sökning av vetenskapliga artiklar för att 

erhålla ett större antal artiklar och på så sätt få ett bättre underlag för att göra korrekta 

bedömningar.  Litteraturstudien behandlade enbart primärkällor för att andra författares åsikter 

inte skulle prägla materialet. Alla källor som valdes ut lästes individuellt, innan ett gemensamt 

beslut togs om vad som skulle användas, detta för att undvika subjektiva vinklingar.  Eftersom 

de utvalda artiklarna var skrivna på engelska användes, där språkkunskaper inte räckte till, ett 

engelsk-svenskt lexikon, för att misstolkningar och missförstånd skulle undvikas. Ingen 

avsiktlig plagiering av annat material skedde i denna litteraturstudie. 
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Resultat 
Litteraturstudien baseras på resultatet från tio vetenskapliga artiklar, som samtliga innehåller 

forskning på ämnen som rör personcentrerad vård. Artiklarna redovisas i en artikelmatris (se 

Bilaga 1). Under sammanställningen av resultaten framkom tre teman (se Figur 1); 

Sjuksköterskans erfarenheter av- att individanpassa vården med underteman ”lära känna 

patienten” och ”personcentrerad kommunikation”, att göra patienten delaktig med underteman 

”engagera patienten”, ”uppnå partnerskap”, ”information och utbildning” och ”involvera 

anhöriga” och att implementera ett personcentrerat synsätt på arbetsplatsen med underteman 

”arbetsmiljö och arbetssätt”, ”personcentrerat ledarskap och teamwork”, ”kunskap” och 

”identifiera hinder på arbetsplatsen”.  

 

Figur 1 

 

Att individanpassa vården 
Detta tema handlar om sjuksköterskans erfarenheter av att individanpassa vården, genom att 

lära känna patienten och skapa en relation tillsammans med patienten med hjälp av 

personcentrerad kommunikation. 

Lära känna patienten  
Sjuksköterskorna i en av studierna beskrev personcentrerad vård som att patienten ska bli sedd 

som en människa med olika psykiska, fysiska, sociala, emotionella och spirituella komponenter, 

eftersom de alla påverkar individens hälsa (Jardien-Baboo et. al 2016).  I flera studier betonade 

sjuksköterskorna att personcentrerad vård handlar om att lära känna patienten, exempelvis 

genom att bli bekant med patientens vardagliga rutiner (Bolster & Manias 2010; Ross et. al 

2014; Tobiano et.al 2015) eller ta reda på hur de vanligen tar sina läkemedel (Bolster & Manias 

2010; Tobiano et. al 2015). Några sjuksköterskor berättade om skapandet av ett patient-

sjuksköterskemöte där sjuksköterskan ser personen bakom patienten ur ett holistiskt perspektiv 

(Andersson et. al 2015). En sjuksköterska kommenterade att personcentrerad vård ibland 

handlar om just relationen som etablerats med patienten. Det är stor skillnad på förtroendet vid 

första mötet, i jämförelse med efter några dagar (Bolster & Manias 2010).  
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Sjuksköterskorna rekommenderade att lyssna på patientens livshistoria (Oxelmark et.al 2018; 

Ross et.al 2014) och tillbringa tid med patienten, utan att stressa, för att knyta an (Oxelmark et. 

al 2018). Det är viktigt att ta till sig patientens berättelse (Andersson et.al 2015; Ross et. al 

2014) för att ta reda på hur sjukdomen påverkat just dennes livssituation och inte generalisera 

(Andersson et. al 2015). Vissa av sjuksköterskorna såg det som en nödvändighet att värdesätta 

faktumet att patienten är expert på att leva med sin egen sjukdom. Patienten beskrevs som en 

tillgång, den ultimata källan till en individanpassad vård, vilket dessutom kändes som en 

investering för att underlätta yrkesutförandet (Oxelmark et. al 2018). Många gånger är det 

uppmärksammandet av små detaljer som kan vara nyckeln till relationen i personcentrerad vård 

(Ross et. al 2014). En av sjuksköterskorna i en studie sa: 

”I think one of the main things is to get to know your patients, see what they would find 

valuable… we were tidying up her locker and we found a bag of make-up and we thought 

´we`ve never seen her in make-up´… She obviously does wear make-up because she´d 

brought it with her and we asked her about it and her eyes brightened up and we were able 

to make her face up and from that date it was like a different person emerged”. (Ross et. al 

2014 s. 1227)  

I somliga situationer kändes det dock svårt för sjuksköterskorna att komma för nära patienten. 

En sjuksköterska uppgav en rädsla över att det patienten hade att säga kunde påverka 

sjuksköterskan på ett personligt plan och var därför vid vissa tillfällen rädd för att ställa för 

många frågor (Andersson et. al 2015).  

En annan studie visade att sjuksköterskorna lägger vikt vid kunskap om olika kulturer för att 

personcentrera vården.  Kulturer skiljer sig åt i språk, värderingar och olika synsätt på hälsa och 

sjukvård, därför kräver varje patient en individanpassad vård (Jardien-Baboo et. al 2016).  

”Know the cultural differences. Because we differ. We have different cultural backgrounds. 

There are Whites, Blacks, and Coloureds”. (Jardien-Baboo et. al 2016 s.400) 

Sjuksköterskorna uttalade sig om hur de respekterade patientens val och beslut även om de inte 

alltid höll med. De tyckte att individualiserade vårdplaner var ett hjälpsamt verktyg för att säkra 

vårdkvaliteten (Oxelmark et. al 2018). I en annan studie, gjord på en ortopedisk avdelning där 

sjuksköterskorna jobbade enligt standardiserade program, visade det sig dock att 

sjuksköterskorna ofta analyserade patientens behov för att de skulle passa in i programmet 

istället för att anpassa programmet efter patientens individuella behov. Patienter som ansågs 

vara särskilt svåra att passa in i programmet, var patienter med kognitiva och/eller fysiska 

nedsättningar (Böttcher-Berthelsen & Frederiksen 2017). Individanpassning av vården ska ske 

för alla patienter inte bara för de som har uppenbara individuella behov. Det finns däremot 

tillfällen när vården inte har möjlighet att individanpassas. Framförallt i akuta situationer där 

patientens säkerhet går före skapandet av en relation (Ross et. al 2014).  

 

Personcentrerad kommunikation 
Studier visade att specifika kommunikationssätt såsom att prata lågmält (Jardien-Baboo et. al 

2016), använda ett språk som passar patienten och att bekräftande repetera vad patienten sagt, 

var identifierade av sjuksköterskor som effektiva personcentrerade kommunikationsmetoder 

(Wittenberg-Lyles et. al 2013). Sjuksköterskorna berättade hur de ställde frågor för att få med 

patienten i konversationen och hur de lyssnade till patientens synpunkter (Oxelmark et. al 

2018). Ett par studier visade att sjuksköterskorna ansåg att öppna frågor ger de mest 

innehållsrika svaren (Andersson et. al 2015; Oxelmark et. al 2018) och att det är viktigt att vara 

klarsynt, öppensinnad, reflekterande och kreativ i skapandet av den individanpassade vården 
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(Andersson et. al 2015). Sjuksköterskorna i en studie betonade vikten av att tänka på sin verbala 

och ickeverbala kommunikation (Jardien-Baboo et. al 2016).  

”I think you must be friendly. A friendly face really relaxes the patient. Smile. And your 

attitude towards the patient is very important. When you talk, talk in a soft tone, not 

shouting, screaming at the patient. Body language is also important. Sometimes you say 

something, but the eyes and the body say something else. Smile, touching the patient”. 

(Jardien-Baboo et. al 2016 s. 401) 

Humor kan också i vissa fall användas för att skapa ett klimat där patienten känner sig bekväm 

(Tobiano et. al 2015). Sjuksköterskorna i en annan studie noterade att ett konstruktivt och 

avslappnat, men samtidigt professionellt, kommunikationssätt minskar stressnivån för alla 

inblandade (Ross et. al 2014). Exempel togs även upp där sjuksköterskan har kommunicerat 

med patienten på ett strängt och otrevligt sätt vilket föranlett att patienten blivit upprörd eller 

rädd och undvikit att prata om sina önskningar och behov (Jardien-Baboo et. al 2016). 

Personcentrerad kommunikation är något som växer i takt med erfarenheten, oerfarna 

sjuksköterskor har som exempel visats ha svårigheter att kommunicera med patienter som 

befinner sig i livets slutskede (Wittenberg-Lyles et. al 2013). 

 

Att göra patienten delaktig  
Detta tema handlar om sjuksköterskans erfarenheter av att göra patienten delaktig, genom att 

engagera patienten, samarbeta med patienten, informera och utbilda patienten och involvera 

patientens anhöriga. 

Engagera patienten  
Sjuksköterskorna i en av studierna ansåg att en viktig faktor för att uppnå personcentrerad vård 

är att göra patienten delaktig. Patienten får berätta sin historia och sjuksköterskorna gör sitt 

bästa för att förklara och involvera patienten i hur de resonerar i vårdprocessen. 

Sjuksköterskorna bekräftade patienten genom att visa respekt för dennes kunskap och satte 

personen i centrum, inte sjukdomen (Oxelmark et. al 2018).  I en studie erfor sjuksköterskorna 

att patientdeltagandet var uppdelat i två delar, fysiskt och verbalt. Till den fysiska delen hörde 

patientens deltagande i sin egen omvårdnad såsom personlig hygien, klä sig, äta själv och att 

mobiliseras (Tobiano et. al 2015). Patientens rättigheter att få ställa frågor (Oxelmark et. al 

2018; Tobiano et. al 2015) inkluderas i den verbala delen, där även patientens möjligheter att 

visa oro över sin sjukdom och att informera sjuksköterskan om sitt tillstånd ingick (Tobiano et. 

al 2015). Olika typer av verktyg användes för att engagera patienten, såsom pektavlor, 

vårddagböcker, vårdplaner och journalanteckningar från vårdtiden. Ett annat exempel på 

verktyg som sjuksköterskorna använde sig av var I-pads, som möjliggjorde dokumentation 

tillsammans med patienten (Oxelmark et. al 2018). 

 I ett par studier påpekade sjuksköterskorna egenskaper hos patienter som kan hindra 

patientdeltagandet. Sådana egenskaper inkluderar patientens ovilja att deltaga, patientens 

fysiska kondition, olika kulturer (Oxelmark et. al 2018; Tobiano et. al 2015), patientens ålder, 

kognitiv nedsättning, mental ohälsa (Tobiano et. al 2015), språk och /eller patientens vilja att 

vara passiv (Oxelmark et. al 2018). Sjuksköterskorna i den ena studien ansåg att det däremot 

finns vissa områden där patienten inte bör vara delaktig eller ha kontroll, områden där 

professionell kunskap krävs, speciellt tillfällen då patienten inte förstår följderna (Oxelmark et. 

al 2018). 
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Uppnå partnerskap 
Teamwork är viktigt där både patient och sjuksköterska är lika betydelsefulla för slutresultatet. 

Ett sant partnerskap mellan sjuksköterska och patient uppstår först när sjuksköterskan erkänner 

patienten som en del av teamet. Sjuksköterskor i en av studierna ger exempel på hur de istället 

för att enbart konstatera att patienten har fallrisk istället frågar patienten om denne tidigare haft 

incidenter av fall, detta involverar patienten och kan samtidigt förbättra patientens säkerhet 

(Oxelmark et. al 2018). Sjuksköterskorna uppnådde partnerskap tillsammans med patienten 

(Tobiano et. al 2015) och ett aktivt patientdeltagande genom att ge patienten valmöjligheter 

(Bolster & Manias 2010; Oxelmark et. al 2018; Tobiano et. al 2015). Vägran av behandling 

ansågs också vara ett val (Tobiano et.al 2015). Partnerskapet mellan sjuksköterska och patient 

handlar om att förstå patientens förväntningar och mål. Förståelsen av vem patienten är, 

tillsammans med uppmuntran av patientens egna åsikter, influerar patientdeltagandet på ett 

positivt sätt (Oxelmark et. al 2018). 

 

Information och utbildning 
Information (Bolster & Manias 2010) och utbildning (Jardien-Baboo et. al 2016) är 

betydelsefulla delar för patientens deltagande i vården (Bolster & Manias 2010; Jardien-Baboo 

et. al 2016). Det är exempelvis viktigt att informera patienten om varför det är nödvändigt att 

deltaga i sin egen vård (Tobiano et. al 2015). Några av sjuksköterskorna i en studie noterade att 

broschyrer kunde vara till hjälp för patientens förståelse för sjukdom och behandlingar, förutsatt 

att sjuksköterskorna själva var insatta i broschyrens innehåll för att kunna förklara om patienten 

inte förstod (Oxelmark et. al 2018). Sjuksköterskorna informerar och utbildar även när de 

förtydligar läkarutlåtanden efter ronden (Ross et. al 2014) eller ger patienten kunskap om 

effekter och biverkningar av behandlingar (Jardien-Baboo et. al 2016) eller läkemedel (Bolster 

& Manias 2010). Vissa sjuksköterskor tycker att det finns detaljer patienten inte behöver känna 

till angående sin sjukdom, därför bör en del konversationer med exempelvis läkare ske utan 

patientens närvaro. Det finns även tillfällen då det är direkt olämpligt att föra ingående 

diskussioner med patienten, med hänsyn till sekretess, som när patienten ligger på en sal 

tillsammans med flera andra patienter (Oxelmark et.al 2018).  

Sjuksköterskorna i en studie menar att patienten behöver involveras i läkemedelsutdelningen. 

Patienten bör informeras om vilka läkemedel de ordinerats och syftet med dessa. Viktigt för det 

personcentrerade synsättet är också att identifiera det kunnande patienten redan har om sina 

läkemedel för att inte respektlöst anta att patienten inget vet (Bolster & Manias 2010). Några 

sjuksköterskor i en utav studierna menar att det finns läkemedel som patienten själv kan 

administrera och ansvara för (Tobiano et. al 2015). Ett personcentrerat synsätt, med uppmuntran 

till patientdeltagande vid läkemedelsutdelningen leder även till en säkrare läkemedelshantering 

och förbereder patienten för utskrivning (Bolster & Manias 2010).  

 

Involvera anhöriga 
Anhöriga sågs av sjuksköterskorna i flertalet studier som en potentiell resurs för att gynna 

personcentrerat patientdeltagande (Andersson et. al 2015; Oxelmark et. al 2018; Ross et. al 

2014; Jardien-Baboo et. al 2016). I en av studierna framkom vikten av att lära känna de anhöriga 

när patienten själv inte kunde föra fram sin önskan eller ta egna beslut eftersom de anhöriga 

oftast känner patienten bäst. Det kan vara särskilt betydelsefullt att involvera de anhöriga i livets 

slutskede då de kan hjälpa till att få patientens sista önskningar uppfyllda (Ross et. al 2014).  
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”Involving the family is a massive part of person-centred care, as their family know 

everything about them; they just know them inside out. It´s about building trusting 

relationships… definitely and respecting the person, they are not just a patient, they are a 

person”. (Ross et. al 2014 s. 1228) 

Sjuksköterskorna i en studie påpekade dock att anhöriga ibland kan ha attityder som påverkar 

patienten på ett negativt sätt (Oxelmark et. al 2018).  

 

Att implementera ett personcentrerat synsätt på arbetsplatsen 
Detta tema handlar om sjuksköterskans erfarenheter av att implementera ett personcentrerat 

synsätt på arbetsplatsen; hur arbetsmiljö, arbetssätt, ledarskap, teamwork och kunskap spelar in 

och även identifiering av hinder som kan försvåra möjligheten till ett personcentrerat arbetssätt. 

Arbetsmiljö och arbetssätt 
Sjuksköterskorna i en av studierna menar att förekomsten av personcentrerad vård är resultatet 

av hårt arbete, men den kräver inte enbart ansträngning från teamet utan bör vara en filosofi 

som genomsyrar hela arbetsplatsen (Ross et. al 2014). Resultatet i flera studier visade att 

sjuksköterskorna anser att det finns ett klart samband mellan en bra arbetsmiljö och en 

personcentrerad vård (Jardien-Baboo et. al 2016; Lehuluante et. al 2012; Ross et. al 2014). En 

bra arbetsmiljö inkluderar en självvald arbetsplats, respektfulla chefer och tillräckliga resurser 

på avdelningen. Sjuksköterskorna i en studie betonar vikten av glädje på arbetsplatsen eftersom 

många av dygnets timmar tillbringas där (Jardien-Baboo et.al 2016). Studier indikerade att 

sjuksköterskor som är tillfredsställda med sin arbetsplats, får en bättre relation till patienten 

(Jardien-Baboo et. al 2016; Ross et. al 2014), vilket leder till en nöjd patient (Jardien-Baboo et. 

al 2016). Resultatet av en annan studie visar dock att ett personcentrerat arbetssätt är det som i 

sin tur leder till välmående och arbetsglädje (Den Boer et. al 2017).  

 

Personcentrerat ledarskap och teamwork 
Studier visar att förutsättningen för en personcentrerad arbetsplats, är ett ledarskap som går 

hand i hand med ett personcentrerat synsätt. Sjuksköterskorna anser att chefer och arbetsledare 

behöver vägleda personalen (Jardien-Baboo et. al 2016; Ross et. al 2014), som i sin tur vägleder 

ny personal (Ross et. al 2014). Detta möjliggör flexibilitet i avdelningsrutiner, vilket anses vara 

något som underlättar personcentrerad vård (Ross et. al 2014). Sjuksköterskecheferna i en 

studie förespråkade samarbete i hela vårdteamet, genom interprofessionella möten som 

underlättar en öppenhet för förslag på hur den personcentrerade vården ska tolkas (Jardien-

Baboo et. al 2016).   

Flera studier framhävde betydelsen av teamwork för att arbetsplatsen ska bli personcentrerad 

(Bolster & Manias 2010; Jardien-Baboo et. al 2016; Oxelmark et.al 2018; Ross et. al 2014). 

Sjuksköterskor i en studie uppmärksammade samarbetet mellan sjuksköterska och läkare vid 

de medicinska ronderna, som en väsentlig del i den personcentrerade vården. Detta är grunden 

till patientens korrekta medicinering (Bolster & Manias 2010). Sjuksköterskans personliga 

kvaliteter och värderingar ansågs i en annan studie som viktiga komponenter för ett 

framgångsrikt teamwork. Därför är personliga kvaliteter och värderingar hos sjuksköterskan 

grundläggande beståndsdelar i den personcentrerade vården som helhet (Ross et. al 2014).  

”I think it´s staff attitude and understanding and time also has a lot to do with it… it is a lot 

to do with leadership, but I think it is also quite an individual thing… for me it (person-

centred care) is my bread and butter, but I don´t know if it´s the same for everybody”. (Ross 

et. al 2014 s. 1228)  
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Kunskap 
Studier visar att kunskap om de olika delarna i personcentrerad vård är grunden för att den ska 

fungera (Jardien-Baboo et. al 2016; Oxelmark et. al 2018). Sjuksköterskorna i en av studierna 

ansåg att en utbildning inom personcentrerad vård ska börja hos sjuksköterskestudenterna där 

de får lära sig ett medkännande och omsorgsfullt bemötande. Denna utbildning bör sedan ske 

fortlöpande på arbetsplatserna (Jardien-Baboo et. al 2014).   

 

Identifiera hinder på arbetsplatsen 
Det är även viktigt att identifiera de hinder för personcentrerad vård som finns på arbetsplatsen, 

för att göra det möjligt att sedan hitta lösningar till dessa (Jardien-Baboo et. al. 2016; Oxelmark 

et. al 2018).  Sjuksköterskorna i en av studierna uttalade frustration över personalbrist och 

begränsad utrustning, vilket påverkar möjligheten till en personcentrerad vård (Jardien-Baboo 

et. al 2016).  Vissa sjuksköterskor ansåg att en del regler (Tobiano et. al 2015), rutiner och 

traditionell vårdkultur (Oxelmark et. al 2018) satte begränsningar för ett personcentrerat 

arbetssätt (Oxelmark et. al 2018; Tobiano et. al 2015). Även standardiserande program på 

vårdavdelningen kan ses som ett hinder (Böttcher-Berthelsen & Frederiksen 2017). Ökandet av 

administrativt arbete såsom dokumentation, leder enligt sjuksköterskorna i en studie till 

minskad tid med patienten vilket kan hindra många aspekter av den personcentrerade vården 

(Jardien-Baboo et. al 2016).  

”All the administration, all the nursing processes, all the record-keeping, everything has 

increased actually. So that has taken us away from the patient”. (Jardien-Baboo et. al 2016 

s.403) 
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Diskussion 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter av vad som är 

viktigt för att kunna ge en personcentrerad vård, inom somatisk vård. Sammanställningen av 

resultatet från de 10 vetenskapliga artiklarna delades in i tre teman, sjuksköterskans erfarenheter 

av- att individanpassa vården, att göra patienten delaktig och att implementera ett 

personcentrerat synsätt på arbetsplatsen. Att individanpassa vården delades vidare in i två 

underteman – ”lära känna patienten” och ”personcentrerad kommunikation”. Att göra patienten 

delaktig i sin egen vård delades in i fyra underteman – ”engagera patienten”, ”uppnå 

partnerskap”, ”information och utbildning” och ”involvera anhöriga”. Att implementera ett 

personcentrerat synsätt på arbetsplatsen delades även det in i fyra underteman ”arbetsmiljö 

och arbetssätt”, ”personcentrerat ledarskap och teamwork”, ”kunskap” och ”identifiera hinder 

på arbetsplatsen”. 

 

Resultatdiskussion  
I denna litteraturstudies resultat framgick, ur sjuksköterskans perspektiv, att personcentrerad 

vård handlar om att patienten ska bli sedd som en människa med olika psykiska, fysiska, sociala, 

emotionella och spirituella komponenter, eftersom de alla påverkar individens hälsa. I en studie 

gjord ur ett patientperspektiv beskriver patienterna personcentrerad vård på ett liknande sätt. 

Patienterna kräver tillhandahållandet av en holistisk personcentrerad vård, bortom fysiska 

behov, sett till deras sociala, mentala och spirituella behov (Mohammadipour et. al 2017). Detta 

kan kopplas till Dorothea Orems (1991) syn på ”egen” ur ordet egenvård, där hon syftar till 

hela individen och inte bara dess fysiska behov utan även personens psykologiska och 

spirituella behov.    

I temat att individanpassa vården med undertemat ”lära känna patienten” visar resultatet att 

sjuksköterskorna anser det viktigt att lära känna patienten, att lyssna på patientens livshistoria, 

bli bekant med patientens vardagliga rutiner och tillbringa tid med patienten utan att stressa. 

Detta kan jämföras med Dorothea Orems (1991) syn på ”vård” ur ordet egenvård som hon ser 

som en sammansättning av de aktiviteter som varje individ initierar för att upprätthålla en 

normal vardag.  Detta kan även kopplas till en studie av Edvardsson et. al (2010) där patienterna 

menar att personcentrerad vård ska upplevas som en förlängning av vardagen. Samma studie 

beskriver även hur personcentrerad vård handlar om att känna till patientens livshistoria, 

preferenser, behov, och personliga egenheter. För patienterna i en annan studie var ”small talk”, 

där sjuksköterskan tog sig tid att lyssna en viktig del för patienternas välmående (Jangland et. 

al 2018). Även andra studier bekräftar lyssnandet som en central del i den personcentrerade 

vården (Esmaeili et. al 2016; Larsson et.al 2011). 

Under samma tema i föreliggande litteraturstudie talar sjuksköterskorna om att det många 

gånger är uppmärksammandet av små detaljer som kan vara nyckeln till relationen mellan 

patient och sjuksköterska i personcentrerad vård. Marshall et.al (2012) beskriver att även 

patienterna lägger stor vikt vid sjuksköterskans uppmärksammande av små detaljer. Patienterna 

såg det som ett tecken på att sjuksköterskorna verkligen brydde sig om sin patient.  

”Personcentrerad kommunikation” var ett annat undertema till att individanpassa vården. Där 

framkom att sjuksköterskorna noterat att ett konstruktivt och avslappnat, men samtidigt 

professionellt, kommunikationssätt minskar stressnivån för både sjuksköterska och patient. 

Detta kan kopplas till en studie där patienterna beskriver hur sjuksköterskorna pratar med dem 

på ett lugnt och tydligt sätt. Det får dem att känna sig trygga, vilket de anser vara viktigt för 

deras välmående (Jangland et. al 2018). Esmaeili et. al (2016) påvisar att bristfällig 

kommunikation får patienten att känna sig ignorerad och försummad. Patienterna känner att en 



 

18 
 

respektfull kommunikation mellan sjuksköterska och patient, från början av sjukhusvistelsen 

ger patienten större förtroende och trygghet i en stressig miljö. Föreliggande litteraturstudie 

påvisar även den hur bristfällig kommunikation kan leda till icke önskvärda konsekvenser. 

Kommunikation framförd på ett strängt och otrevligt sätt kan föranleda att patienten blir 

upprörd eller rädd och undviker att prata om sina önskningar och behov vilket leder till 

svårigheter vid individanpassandet av vården. Däremot framfördes, i föreliggande studie, 

användandet av humor i kommunikationen mellan patient och sjuksköterska som ett 

framgångsrikt kommunikationssätt, för att skapa ett klimat där patienten känner sig bekväm. 

Marshall et. al (2012) talar också om humor som ett sätt för sjuksköterska och patient att förenas 

i ett mellanmänskligt möte utanför sina respektive roller.  

Nästa tema i litteraturstudien, göra patienten delaktig, handlar om att involvera och engagera 

patienten och genom detta uppnå ett samarbete mellan sjuksköterska och patient. I undertemat 

”uppnå partnerskap” framgår att samarbetet mellan sjuksköterska och patient handlar om att 

förstå patientens förväntningar och mål. Partnerskapet uppstår först när sjuksköterskan erkänner 

patienten som en del av teamet. Betydelsen av informationen bekräftades i Kvåle & Bondeviks 

(2008) studie där patienterna uttryckte att de kände sig nära sjuksköterskorna och såg dem som 

samarbetspartners. Patienterna ville ha möjligheten att ta del av beslut i vården. Detta kan ses 

som en önskan om samarbete i omvårdnaden. Esmaeili et. al (2016) styrker detta på ett liknande 

sätt där patienterna ansåg att frihet i beslutstagandet och respekterandet av patienternas 

rättigheter att ta självständiga beslut är en nödvändighet i personcentrerad vård.  

Undertemat ”information och utbildning” visade att information och utbildning är 

betydelsefulla delar för patientens delaktighet i vården. Detta bekräftas i en studie av Kvåle & 

Bondevik (2008) där många patienter betonade bra information som en viktig aspekt i den 

personcentrerade vården. Patienterna beskriver vidare hur viktigt ärlighet är för dem. De vill 

veta allt om sina sjukdomar och behandlingar och beskriver det som frustrerande att inte få ta 

del av all information. Detta kan diskuteras mot föreliggande litteraturstudies resultat, där vissa 

sjuksköterskor anser att det finns detaljer angående patienternas sjukdom som patienterna själva 

inte behöver känna till.  

Föreliggande litteraturstudie tar även upp tillfällen då ingående information är direkt olämplig 

att diskutera med patienten, med hänsyn tagen till sekretess, som när patienten ligger på en sal 

tillsammans med flera andra patienter. I en studie av Jangland et. al (2018) påvisades medhåll 

ur patientens perspektiv. Patienterna hade starka åsikter om att privata angelägenheter, 

sjukdomar och diagnoser diskuterades hörbart under ronderna. De var dock inte bara upprörda 

över bristen på sekretess för egen del, utan kunde även känna oro över sin egen hälsa och 

tillfrisknande när de fick höra negativ information om andra patienters prognoser.   

”Involvera anhöriga” är ett undertema, där värdet av att göra anhöriga delaktiga i patientens 

vård, beskrivs. Där framkommer vikten av att involvera anhöriga när patienten själv inte kan 

framföra sin önskan eller ta egna beslut. Detta kan kopplas till en studie av Edvardsson et. al 

(2010) gjord med patienter med demens och deras anhöriga. De anhöriga beskriver deras 

välkomnande in i vården som en central del i personcentrerad vård. Ett förtroende mellan 

sjuksköterska och anhöriga skapas där sjuksköterskorna ger anhöriga fortlöpande information 

om förändringar i patientens tillstånd. Sjuksköterskorna skildrar hur involverandet av anhöriga 

gör det möjligt för ett teamwork där familjens unika kunskap om patienten kan ingå i skapandet 

av en vårdplan.  

Slutligen i temat att implementera ett personcentrerat synsätt på arbetsplatsen med undertemat 

”identifiera hinder på arbetsplatsen” beskrivs faktorer som försvårar möjligheten till en 

personcentrerad vård. Exempel på sådana är brist på personal och andra resurser, och ökandet 
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av administrativt arbete som alla leder till minskad tid med patienten.  Detta styrks i en studie 

av Bachnick et. al (2018) där det i en enkätundersökning, besvarad av patienter, konstateras att 

högre personaltäthet och adekvata resurser är associerade med högre nivåer av personcentrerad 

vård. Jangland et. al (2018) observerar att stress hos sjuksköterskor leder till att patienterna drar 

sig för att störa dem. De väljer ofta att inte be om analgetika, något att dricka eller avbryta i 

arbetet för att ställa frågor om detta inte var absolut nödvändigt. Marshall et. al (2012) påpekar 

i en studie att många patienter upplever sjuksköterskornas arbetsbelastning som väldigt hög. 

Trots att sjuksköterskorna verkar jobba hårt ser patienterna att behovet av administrativt arbete 

hindrar sjuksköterskorna från att utföra bästa möjliga personcentrerade vård.  

Personcentrerad vård kan vidare relateras till de tre teorierna i Dorothea Orems 

egenvårdsmodell (1991), egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvård handlar 

om patientens delaktighet i sin vård där patienten utför aktiviteter självständigt för att bevara 

hälsa. Föreliggande litteraturstudie ger exempel på fysiskt deltagande i vården såsom personlig 

hygien, klä sig, äta själv och att mobiliseras, dessa kan ses som delar i egenvården. När 

förmågan till egenvård är mindre än egenvårdskravet uppstår egenvårdsbrist. I litteraturstudien 

finns exempel på egenskaper hos patienter som kan försvåra deltagande såsom patientens ovilja 

att deltaga, patientens fysiska kondition, olika kulturer, patientens ålder, kognitiv nedsättning, 

mental ohälsa, språk och/eller patientens vilja att vara passiv. Detta kan ses som 

egenvårdsbrister. Omvårdnadssystem finns för att tillfredsställa behovet av egenvård när 

egenvårdskapaciteten inte är tillräcklig. Det är här sjuksköterskans kunnande och kompetens 

kommer in i bilden. I litteraturstudien beskrivs ett samarbete mellan sjuksköterska och patient 

där både sjuksköterska och patient är lika viktiga för vårdens slutresultat. 

Föreliggande litteraturstudies teman kan slutligen jämföras med de teman Kitson et al. (2012) 

utformat. Kitsons et al. (2012) tema Patientens delaktighet och medbestämmande där patientens 

fysiska och emotionella behov ska behandlas och där patienten ska medverka aktivt i sin vård 

och skapandet av en individualiserad vårdplan ska ske, kan kopplas till två teman i föreliggande 

litteraturstudiestudie, att individanpassa vården och att göra patienten delaktig. Innehållet i 

Kitsons et al. (2012) andra tema Relationen mellan patient och vårdpersonal återfinns till 

största delen i föreliggande litteraturstudies tema att göra patienten delaktig. Båda studierna tar 

upp vikten av information till patienten och skapandet av en relation mellan vårdpersonal och 

patient, även om föreliggande litteraturstudie tar relationen till en högre nivå där sjuksköterska 

och patient uppnår ett partnerskap för att patienten ska ses som en i teamet. Relation mellan 

patient och vårdpersonal innefattar även att olika yrkesgrupper måste samarbeta vilket kan 

återfinnas i föreliggande litteraturstudies tema att implementera ett personcentrerat synsätt på 

arbetsplatsen. Kitson et al. (2012) tredje tema Kontext – det sammanhang som vården levereras 

i innefattar i likhet med temat att implementera ett personcentrerat synsätt på arbetsplatsen, 

hinder som försvårar implementeringen av den personcentrerade vården. Både teman i Kitson 

et al. studie och teman i föreliggande studie har likheter och olikheter med de huvudteman för 

personcentrerad vård som GPCC (2018) tagit fram, vilket än en gång visar att det inte finns en 

klar definition vad personcentrerad vård är. Förhoppningen är att resultatet i föreliggande 

litteraturstudie har bidragit till att ge en tydligare bild av vad sjuksköterskor anser vara viktigt 

för att kunna ge en personcentrerad vård.  

 

Metoddiskussion 
Metoden som användes var en litteraturstudie, vilket betyder att en kritisk sammanfattning av 

tidigare vetenskapligt utförda studier gjorts. Tillvägagångssättet som användes var Polit och 

Beck`s (2017) nio steg. Polit & Beck (2017) rekommenderar Cinahl och PubMed när sökningar 

inom omvårdnad ska göras, i enlighet med detta valdes därför dessa databaser. Artiklar mellan 
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januari 2009 och september 2018 inkluderades, detta för att tillhandahålla forskning från det 

senaste decenniet, eftersom det är först då som personcentrerad vård implementerats i den 

somatiska vården runt om i världen. Artiklar som sållades bort var de som ej var relevanta för 

syftet, studier gjorda med vårdprofessioner andra än allmänsjuksköterskor, artiklar med resultat 

ur patientens perspektiv, litteraturstudier och studier gjorda där patienterna var barn. 

Sökningarna resulterade i övervägande kvalitativa artiklar, 8 jämfört med 2 kvantitativa. Då det 

var sjuksköterskans erfarenheter som söktes var det fördelaktigt att få fram övervägande 

kvalitativa artiklar. Detta resulterade dock i att information från resultatet i de kvalitativa 

artiklarna användes i större utsträckning än den från de kvantitativa, eftersom de kvantitativa 

artiklarna hade ett smalt resultat.  

Länder som representerades i de tio artiklarna var Australien, USA, Storbritannien, Sydafrika, 

Sverige, Nederländerna och Danmark. Den breda variationen på länder gav resultatet styrka för 

internationell kontext. Sydafrika var dock det land som skilde sig ur mängden genom att det var 

det enda utvecklingslandet. Denna artikel skulle på grund av detta kunnat gett ett avvikande 

resultat eftersom forskarna beskriver i artikeln att sjukhusen är i undermåligt skick med bland 

annat brist på vatten, elektricitet och nödvändig utrustning. Trots detta har sjuksköterskorna i 

artikeln liknande erfarenheter av personcentrerad vård jämfört med sjuksköterskorna i de andra 

artiklarna.  

Det som kan brista i litteraturstudiens resultat är att en stor del av de använda artiklarnas 

datainsamling bestod av intervjuer och observationer. Intervjuer kan ge ett falskt positivt 

resultat, till fördel för den personcentrerade vården, då deltagarna kan vara mer benägna att ta 

upp de tillfällen då vården varit personcentrerad än det arbete som sker i den dagliga vården. 

Observationer där deltagarna vet att de är observerade kan leda till att deltagarna anstränger sig 

för att arbeta mer personcentrerat. En annan brist i föreliggande litteraturstudies resultat kan 

vara att vissa av artiklarna inte innehåller forskning på personcentrerad vård i sin helhet utan 

enbart delar av den, exempelvis patientdeltagande eller personcentrerad kommunikation. Hade 

alla artiklar handlat om enbart personcentrerad vård hade resultatet kanske blivit ett annat.  

Litteraturstudiens resultat innehöll citat för att spegla sjuksköterskornas personliga 

erfarenheter. Citaten skrevs på originalspråk för att förhindra misstolkningar. Faran med att 

inkludera citat är att författarna till litteraturstudien kan ha valt de citat de gillat bäst. 

 

Klinisk betydelse 
Ute i vårdverksamheten finns inga gemensamma regler eller riktlinjer, och ingen klar definition 

av vad personcentrerad vård är (Kitson et al. 2012; SKL 2018), därför skulle en nationell 

definition vara önskvärd (SKL 2018). Denna litteraturstudie ger exempel på sjuksköterskornas 

erfarenheter av vad som fungerar eller hindrar implementering av personcentrerad vård i 

vårdverksamheten.  Detta kan vara ännu ett steg till att skapa riktlinjer och identifiera en 

definition.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
Det finns många studier som visar de positiva effekter personcentrerad vård kan ha på patienter 

och vården som helhet. Det vore intressant om mer forskning kunde göras om den 

personcentrerade vården ur ett sjuksköterskeperspektiv för att lättare kunna implementera den 

i vårdverksamheten. Ett område det forskats väldigt lite på är personcentrerad dokumentation, 

trots att detta valts som ett av tre huvudteman för personcentrerad vård av GPCC. Mer forskning 

inom detta område skulle kunna vara användbart.  
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Slutsats 
Genom att individanpassa vården och göra patienten delaktig i sin egen vård med ett 

personcentrerat ledarskap och teamwork i fokus, kan sjuksköterskorna inte bara göra skillnad 

för patienterna och främja en kostnadseffektiv vård, utan även skapa arbetsglädje och 

välmående för hela vårdteamet. 
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Bilaga 1 - 

artikelmatris 

    

Författare, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

 

Andersson, E-K., 

Willman, A., 

Sjöström-Strand, 

A. & Borglin, G. 
 

Sverige 

2015 

 

Registered nurses’ 

descriptions of 

caring: a 

phenomenographic 

interview study 
 

 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

sjuksköterskors syn 

på omsorg 
 

 

Kvalitativ 

Urval: 21 

sjuksköterskor 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer 

Bortfall: 9% 
 

 

Studien visar fyra sätt att förstå omsorg från 

sjuksköterskors perspektiv; personcentrerad omsorg, 

omsorg för att trygga patientens bästa, omsorg genom 

omvårdnadsinterventioner och omsorg sammanflätad i 

vården. 
 

 

Bolster, D. & 

Manias, E. 

 

Australien 

2010 
 

 

Person-centered 

interactions 

between nurses and 

patients during 

medication 

activities in an 

acute hospital 

setting: Qualitative 

observation and 

interview study 
 

 

Syftet med studien 

var att undersöka 

hur sjuksköterskor 

och patienter 

samspelar med 

varandra under 

läkemedelsutdelning 

i en akutvårdmiljö 

med en 

underliggande 

filosofi av 

personcentrerad 

vård. 
 

 

Kvalitativ 

Urval: 11 

sjuksköterskor och 

25 patienter 

observerades för att 

sedan medverka i 

semistrukturerade 

intervjuer 

Bortfall: 36% av 

patienterna vid 

intervjutillfället  
 

 

Tre teman framkom i studien, tillhandahållande av 

individualiserad vård, patientdeltagande och 

kontextuella hinder för att kunna tillhandahålla 

personcentrerad vård. Medan de deltagande 

sjuksköterskorna värdesatte ett personcentrerat 

förhållningssätt och kände att de nyttjade ett 

personcentrerat förhållningssätt under 

läkemedelsutdelningen, var vissa sjuksköterske-

patientsamspel under läkemedelsutdelningen mer 

fokuserade på rutiner snarare än en individualiserad 

patientbedömning och ledarskap. Dessa samspel var 

baserade på sjuksköterskors uppfattningar om vad som 

var viktigt för patienten och öppnade inte upp för 

patientdeltagande. Två huvudsakliga hinder i relation till 

en personcentrerad inställning vid 

läkemedelsutdelningen var kommunikation mellan olika 

yrkeskategorier och tidsbrist. 
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Författare, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

 

Böttcher-

Berthelsen, C. & 

Frederiksen, K. 

 

2017 

Danmark 
 

 

Orchestrating care 

through the fast-

track perspective: 

A qualitative 

content analysis of 

the provision of 

individualised 

nursing care in 

orthopedic fast 

track programs. 
 

 

Syftet med studien var 

att belysa 

ortopedsjuksköterskors 

uppfattning och 

upplevelser av att 

tillhandahålla 

individuell sjukvård till 

äldre patienter i 

standardiserade ”fast-

track” program efter 

byte av höft eller knä 

 

 

Kvalitativ studie 

Urval: 10 

sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Bortfall: 17% 
 

 

”Fast-track”- programmet (ett danskt 

standardiserat program för att få patienter 

utskrivna inom tre dagar efter att de genomgått 

knä-eller höftledsbyte) bidrar till svårigheter att 

utöva individanpassad vård på den ortopediska 

avdelningen 

 

Den Boer, J., 

Nieboer, A. & 

Cramm, J. 

2017 

Nederländerna 

 

A cross-sectional 

study investigating 

patient-centered 

care, co-creation of 

care, well-being 

and job satisfaction 

among nurses 
 

 

Syftet med studien var 

att få en inblick i 

förhållandet mellan 

patientcentrerad vård, 

medskapande i vården, 

arbetsglädje och 

välmående hos 

sjuksköterskor 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie  

Urval: 153 

kommunsjuksköterskor 

besvarade anonyma 

enkäter 

Bortfall: 52% 
 

 

Patientcentrerad vård och medskapande i vården 

relaterade till kommunsjuksköterskors välmående 

och arbetsglädje på ett positivt sätt. Både 

patientcentrerad vård och medskapande i vården 

var beroendevariabler för välmående, och 

patientcentrerad vård var en beroendevariabel för 

arbetsglädje 
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Författare, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod Huvudsyfte 

 

Jardien-Baboo, 

S., van Rooyen, 

D., Ricks, E. & 

Jordan, P. 

 

Sydafrika 

2016 
 

 

Perceptions of 

patient-centered 

care at public 

hospitals in Nelson 

Mandela Bay 
 

 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

och beskriva 

sjuksköterskors syn på 

personcentrerad vård 

på sjukhus i Nelson 

Mandela Bay 
 

 

Kvalitativ 

Urval: 40 

sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade 

individuella intervjuer 

Bortfall: 0% 
 

 

Sjuksköterskorna uppfattar personcentrerad vård 

som en medvetenhet om vikten av kulturella 

skillnader, involvering av patientens familj, 

integrering av värderingar som kärlek och respekt, 

optimal kommunikation i alla delar av 

patientvården och att sjuksköterskan tar sitt 

ansvar för patienten. Faktorer som möjliggör 

personcentrerad vård är en positiv arbetsmiljö, bra 

ledarskap uppifrån, fortlöpande utbildning för 

sjuksköterskor och bra teamwork. Svårigheter för 

att utföra personcentrerad vård är brist på 

resurser, ökat administrativt arbete relaterad till 

rädsla för rättstvister och/eller oprofessionellt 

beteende hos personalen 

 

Lehuluante, A., 

Nilsson, A. & 

Edvardsson, D. 

 

Sverige 

2012 
 

 

The influence of a 

person-centered 

psychosocial unit 

climate on 

satisfaction with 

care and work 
 

 

Syftet med studien var 

att beskriva 

sjuksköterskors 

tillfredställelse med 

vård och arbete samt 

att utforska till vilken 

grad ett 

personcentrerat klimat 

påverkar detta 
 

 

Kvantitativ 

Urval: 206 

sjuksköterskor 

besvarade enkäter 

Bortfall: 28% 
 

 

Majoriteten av deltagarna var nöjda med vården 

och arbetssituationen. Sjuksköterskor med mer än 

9 års arbetslivserfarenhet var mer nöjda med 

vården och arbetet, och det fanns ett signifikant 

samband mellan personcentrerat psykosocialt 

klimat på avdelningen och sjuksköterskors 

tillfredställelse till vården och arbetet 
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Författare, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Oxelmark, L., 

Ulin, K., 

Chaboyer, W., 

Bucknall, T. & 

Ringdal, M. 

 

Sverige 

2018 
 

Registered nurses’ 

experiences of 

patient participation 

in hospital care: 

supporting and 

hindering factors 

patient participation 

in care 
 

Syftet med denna 

studie var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

patientdeltagande i 

egenvården, inklusive 

det som försvårar 

och/eller underlättar 

deltagandet 
 

Kvalitativ 

Urval: 20 

sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer 

Bortfall: 23% 
 

Fem teman framkom under studiens gång; lyssna 

på patienten, engagera patienten, lägga över en 

del av ansvaret på patienten, delad makt och 

partnerskap. Huvudtemat partnerskap 

uppenbarade sig när sjuksköterskorna lyssnade på 

och engagerade patienterna, lade över en del av 

ansvaret på patienterna och delade makten med 

patienterna. Faktorer som försvårar och/eller 

underlättar delaktigheten var dessutom 

identifierade. Så som patienter som ville anta en 

mer passiv roll och brist på teamwork vilket 

annars skulle förstärka interprofessionell förståelse 

och förbättra patientsäkerhet. Patientdelaktighet 

var också försvårad av en medicinsk jargong under 

avdelningsronden och det fanns en risk att 

personalen talade över patientens huvud. 

Ross, H., Tod, A-

M. & Clarke, A. 

 

Storbritannien  

2014 
 

Understanding and 

achieving person-

centred care: the 

nurse perspective 
 

Syftet med studien 

var att presentera 

fynden från det första 

steget i en större 

utforskande studie 

som undersöker 

sjuksköterskors 

förståelse och 

främjande av 

personcentrerad vård 

på en akutmedicinsk 

avdelning. 
 

Kvalitativ 

Urval: 14 deltagare, 

varav 7 

sjuksköterskor, 4 

sjuksköterskestudenter 

och 3 övrig 

vårdpersonal, deltog i 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Bortfall: 0% 

Sjuksköterskorna hade en tydlig förståelse för 

innebörden av personcentrerad vård inom deras 

yrke. De lyfte fram vikten av partnerskap, 

personligheter hos personalen och att respektera 

riktlinjerna inom personcentrerad vård medan de 

strävade efter att tillhandahålla högkvalitativ 

personcentrerad vård 
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Författare, Årtal, 
Land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

Tobiano, G., 

Bucknall, T., 

Marshall, A., 

Guinane, J. & 

Chaboyer, W. 

 

2015 

Australien 
 

Original research: 

Empirical research – 

qualitative. Nurses’ 

views of patient 

participation in 

nursing care 
 

Syftet med studien var 

att utforska 

sjuksköterskors syn på 

patienters deltagande i 

egenvården på 

medicinska 

vårdavdelningar 

Kvalitativ 

20 sjuksköterskor 

deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer 

Bortfall 0% 
 

Fem kategorier framkom ur studien. Den första 

kategorin, erkänna patienten som en partner, 

visade att sjuksköterskorna respekterade 

patienten som en berättigad deltagare. I den 

andra kategorin, hantera risker, betonade 

sjuksköterskorna behovet av att ha uppsikt över 

patientens deltagande för att säkerställa 

patientsäkerheten och att regler följs. Möjliggöra 

deltagande var det tredje kategorin, vilken 

visade sjuksköterskornas strategier för att stärka 

patientens deltagande. Fjärde kategorin var 

hinder i deltagandet som sammanfattar 

sjuksköterskornas svårigheter att engagera 

patienter med vissa egenskaper. I den sista 

kategorin, förverkliga deltagandet, var 

sjuksköterskorna övertygade om att patienten 

kunde bli involverad i fysisk aktivitet eller 

klinisk kommunikation 

Wittenberg-Lyles, 

E., Goldsmith, J. & 

Ferrell, B. 

 

USA 

2013 

 

Oncology nurse 

communication 

barriers to patient 

centered care 

 

Syftet med denna 

studie var att utforska 

hinder för 

kommunikation och 

personcentrerad 

kommunikation ur en 

ledande 

sjuksköterskas 

perspektiv 

Kvalitativ 

Urval: 7 

sjuksköterskor i en 

ledande position 

deltog i en 

fokusgruppintervju. 

Bortfall: 0% 

 

De ledande sjuksköterskorna rapporterade att 

sjuksköterskor på deras avdelningar ansåg att 

svårigheterna när det gäller patient- och 

anhörigkommunikation bottnar i inkonsekvent 

information från annan vårdpersonal. 

Personcentrerad kommunikation och vård kan 

inte förverkligas om inte arbetsrollerna är 

tydliga och sjuksköterskorna får fortlöpande 

utbildning i att kommunicera med läkare, 

patienter och anhöriga. 

 


