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Sammanfattning 

Bakgrund: Personcentrering är en term som förekommer allt oftare inom vård och 

omvårdnad. Den beskriver en vård som organiseras med utgångspunkt från patientens 

individuella behov och har blivit synonymt med hög kvalitet inom vården. 

Personcentrerad vård har visat sig kunna leda till kortare vårdtider, tryggare patienter, 

ökad livskvalitet och färre medicinska komplikationer. I Sverige finns intentionen att 

införa mer personcentrering i vården.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar 

och erfarenheter av personcentrerad vård i olika vårdkontexter, samt att utföra en 

metodologisk granskning av den urvalsmetod som de valda artiklarna redovisade.  

Metod: En beskrivande litteraturstudie som baseras på nio artiklar, samtliga med 

kvalitativ design.  

Resultat: Sjuksköterskor från olika typer av sjukhusavdelningar, primärvård samt 

boenden för personer med demenssjukdom beskrev betydelsen av att se hela människan 

bakom patienten, att etablera en relation för att kunna individanpassa vården och att 

göra patienten delaktig i den egna vården. Majoriteten av de deltagande 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av olika svårigheter med personcentrerad vård.  

Sex studier använde ändamålsenligt urval, två hade bekvämlighetsurval och en studie 

beskrev inte urvalsmetod utan benämnde att studie hade en pre/post-test/follow-up 

design. 

Slutsatser: Sjuksköterskors erfarenheter visade på likheter i uppfattningar och 

erfarenheter av personcentrerad vård oavsett vårdkontext. Personcentrerad vård är ett 

etiskt förhållningsätt och för att vården ska kunna bli personcentrerad måste hela hälso- 

och sjukvårdsorganisationen stödja personcentrerad vård. 

 

Nyckelord: Erfarenhet, personcentrerad vård, relation, sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Background: Person-centred is a term increasingly used within health care and nursing. 

It describes health care organized around the patient’s individual needs and has become 

synonymous with high quality care. Person-centred care has proved to possibly lead to 

shorter hospital stays, safer patients, increased quality of life and fewer medical 

complications. In Sweden there is the intention to introduce more person-centeredness 

of care. 

Aim: The aim of this review was to describe nurses’ perceptions and experiences of 

person centred care in different contexts of health care, and to carry out a 

methodological review of the sampling method of the included studies. 

Methods: A descriptive review based on nine papers, all with a qualitative design. 

Results: Nurses from various kinds of hospital departments, primary care as well as 

accommodations for persons with dementia described the importance of seeing the 

whole person behind the patient, to establish a relationship to be able to personalise the 

care and involve the patient in the his or her own health care. The majority of the 

participating nurses had experience of various difficulties with person-centred care. 

Six studies used a purposeful sampling method, two had a convenience sampling 

method and one did not describe the sampling method and was described as a pre/post-

test/follow-up design.  

Conclusion: Nurses' experiences showed similarities in the perceptions and experiences 

of person-centred care regardless of context. Person-centred care is an ethical approach 

and to implement person-centred care, the entire healthcare organization needs to 

support person-centred care. 
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1. Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Personcentrering är en term som blivit allt vanligare inom vård och omvårdnad. Den 

används för att beskriva vård som organiseras med utgångspunkt från patientens 

individuella behov och där patienten, som person, är styrande för hur vården planeras. 

(Hörnsten 2013; Edvardsson 2010). Personcentrering är ett brett och omskrivet ämne 

och har kommit att bli synonymt med god och hög kvalitet inom vården. (McCormack, 

Dewing & McCance 2011; Edvardsson 2010). Med kortare vårdtider på sjukhus, 

tryggare patienter, ökad livskvalitet och färre medicinska komplikationer har 

personcentrering visat sig positiv både för den enskildes välbefinnande och ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv (Hansson, Ekman, Swedberg, Wolf, Dudas, Ehlers & 

Olsson 2015; Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman 2013; Ekman, Wolf, Olsson, 

Taft, Dudas, Schaufelberger & Swedberg 2012; Olsson, Hansson, Ekman & Karlsson 

2009). Likväl saknas en allmän och vedertagen definition av begreppet (Edvardsson 

2010). Tankar och idéer kring personcentrering förkommer exempelvis i termer som 

patient-, kund-, person-, individ -, familje-/- centrerad, -orienterad, -fokuserad 

(Hörnsten 2013; Wåhlin 2010; Leplege, Gzil, Cammelli, Lefeve, Pachoud, & Ville 

2007) Det är olika termer som beskriver vård och omvårdnad där man sätter personen i 

centrum och utgår från det unika i varje enskild människa i motsats till ett antagande om 

att alla människor med samma typ av sjukdom eller symtom har samma behov och 

därför drar nytta av samma typ av åtgärder. Att arbeta personcentrerat handlar om att 

skräddarsy insatser för den specifika individen och dennes behov (Willman 2010; 

Leplege et al. 2007). 

1.1.1 Personcentrering inom vården i Sverige 

I internationell jämförelse ligger Sverige efter när det gäller personcentrering. En 

enkätundersökning visade att svenska patienter tillhörde de patienter som i minst 

utsträckning involveras att delta i beslutsfattandet angående den egna vården (Docteur 

& Coulter 2012). Sedan dess har riksdagen vidtagit åtgärder för att öka 

personcentreringen. Den 1 januari 2015 trädde den nya patientlagen i kraft. Syftet med 

lagen är att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att bland annat främja 

patientens självbestämmande och delaktighet i den egna vården (Sveriges kommuner 

och landsting 2015c; SFS 2014:821). 2010 invigdes Centrum för personcentrerad vård 

vid Göteborgs universitet (GPCC). I dag är omkring 240 internationella och nationella 
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forskare från olika discipliner knutna till GPCC och bedriver forskning inom 

personcentrerad vård (PCC – person-centred care). Verksamheten har stöd från 

regeringens strategiska forskningssatsning (SFO) inom området vårdforskning (GPCC 

2016a). Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beslutade vid sin kongress i 

november 2015(a) att arbeta för införandet av personcentrerad vård. Beslutet innebär att 

SKL kommer att arbeta med att sprida information och kunskap om personcentrerad 

vård. Målet är att landsting, regioner och kommuner ska kunna införa personcentrerad 

vård i sina vårdverksamheter (Sveriges kommuner och landsting 2015b). 

1.1.2 Personcentrerad vård 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) beskriver 

personcentrerad vård som en etik som ger vägledning i praktiska handlingar för de 

yrkesverksamma i vården. Personcentrerad vård innebär att patienten är en person och 

att vården utgår ifrån patientens upplevelse av sin situation samt vilka förutsättningar, 

resurser och hinder individen har. Personcentrerad vård bygger också på ett partnerskap 

mellan patienter och/eller anhörigvårdare och de yrkesverksamma inom vård, omsorg 

och rehabilitering (GPCC 2016b). Partnerskapet är ett centralt begrepp inom 

personcentrering (Fors 2014). Det innebär att patienten inte bara bör vara delaktig, utan 

även bör ses som en jämlik partner i vården och att relationen bygger på en respekt för 

varandras kunskaper; patientens kunskap om att leva med sitt tillstånd och hälso- och 

sjukvårdspersonalens kunskap om sjukdomar på en allmän nivå (Socialstyrelsen 2009). 

Partnerskapet innebär att oavsett sjukdom eller symtom ska patienten informeras om sitt 

tillstånd, ges möjlighet att förbättra sin egen förmåga och ges möjlighet att vara delaktig 

och medverka i beslut om vård och behandling (Ekman, Norberg & Swedberg 2014; 

Edvardsson 2010). För att uppnå detta krävs dialog – ett personcentrerat samtal handlar 

om att lyssna in personens berättelse för att identifiera dennes resurser och eventuella 

hinder för att uppnå målet. Det är två experter som möts, personen som expert på sig 

själv och exempelvis sjuksköterskan på sitt område (Fors 2014). Vårdpersonalens 

uppgift är att utifrån patientens berättelse tillsammans med patienten, ibland med stöd 

och hjälp av familjen, formulera en individuell och personlig plan för patientens vård 

(Ekman et al. 2014). Personcentrering förutsätter flexibilitet och förmåga till anpassning 

hos sjuksköterskan eftersom en patients behov och styrkor utvecklas och förändras olika 

(Leplege et al. 2007). 
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1.1.3 Personcentrerad vård i det kliniska arbetet   

Personcentrerad vård har hittills främst haft genomslagskraft inom demensvården 

(Edvardsson 2010; McCormack 2004). Där har införandet av personcentrerad vård visat 

sig ha positiva effekter hos såväl personer med demenssjukdom som personal. En 

systematisk litteraturstudie av sju olika studier visade att personerna med 

demenssjukdom upplevde markant lägre nivåer av hjälplöshet och tristess och att 

sjuksköterskornas förmåga att möta individuella behov hos de boende ökade. Det gjorde 

även sjuksköterskornas tillfredsställelse med arbetet (Brownie & Nancarrow 2013). I en 

studie av Li och Porock (2014) framkom att ett personcentrerat arbetssätt inom 

demensvården minskade beteendesymtom hos personer med demenssjukdom och även 

deras behov av psykofarmaka.  

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark och Edvardsson (2013) studerade förhållandet 

mellan graden av personcentrering i vården och livskvaliteten hos personer med 

demenssjukdom. På boenden med högre grad av personcentrerad vård skattade de 

boende sin livskvalitet högre. Personernas förmåga att utföra dagliga aktiviteter var 

högre och smärtnivåer, depressiva symtom och agiterade beteenden lägre än hos 

personer med demenssjukdom som bodde i äldreboenden med lägre grad av 

personcentrerad vård (ibid.).  

I en studie av de Boer, Delnoij och Rademakers (2013) undersöktes om det fanns någon 

skillnad mellan olika patientgrupper och sjukdomar och vilken vikt patienterna tillskrev 

personcentrerad vård. Det framkom att personcentrerad vård var lika viktigt för alla 

patientgrupper oavsett sjukdom.  

I Tsimtsiou, Kirana och Hatzichristou (2014) studie framkom att alla patienter inte 

förväntade sig att ha en aktiv roll i den egna vården och inte heller ville ha det. Det 

framkom att ålder, utbildningsnivå, hälsotillstånd, socialt stöd och religiösa övertygelser 

var faktorer som påverkade patientens inställning till personcentrerad vård och 

delaktighet. Även i en studie av Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn och Olsson 

(2014) framkom det att alla patienter inte var intresserade att ta en aktiv roll i sin egen 

vård, men att det kunde handla om bristande kunskap hos vårdpersonal om hur man 

bjuder in patienterna och gör dem delaktiga. Alharbi et al. (2014) kom fram till att en 

förändring av sjukvården från ett paternalistiskt system som ”tar hand” om patienterna 

till att se patienten som en partner kan ställa krav på pedagogisk skicklighet hos 

vårdpersonalen.  

Studier har även visat att sjuksköterskor tror sig arbeta personcentrerat i större 
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utsträckning än vad de i verkligheten gör. Observationer visade att även då 

sjuksköterskornas avsikt var att vara personcentrerade missades tillfällen för 

personcentrering och sjuksköterskorna föll tillbaka till att arbeta mer uppgiftsorienterat 

(Bolster & Manias 2013; Clissett, Porock, Harwood & Gladman 2013). Det innebar till 

exempel att sjuksköterskorna inte tog sig tid att göra patienterna delaktiga vid 

medicindelning (Bolster & Manias 2013) eller som i Clissett et al. (2013) studie där 

vårdpersonalen på en akutvårdsavdelning inte tog vara på alla möjligheter att 

uppmärksamma, utgå ifrån och stärka personen bakom demenssjukdomen.  

 

1.2 Personcentrerad vård i förhållande till omvårdnadens metaparadigm 

1.2.1 Människa  

Personcentrerad vård fokuserar på ordet person i stället för människa; person som en 

markör för att människan är något mer än en patient. Personbegreppet ramas in av fyra 

etiska principer; autonomi, integritet, värdighet och sårbarhet. Autonomibegreppet 

betonar människans rätt att välja sin egen väg i livet och värdigheten sätter personen i 

ett sammanhang. Integritet handlar om att inte skada utan att skydda personen och 

dennes livshistoria medan sårbarhet belyser människans grundläggande livsvillkor som 

dödlig (Kristensson Uggla 2014). Begreppet människa inkluderar även närstående 

(Högskolan i Gävle 2013). Människan ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang och 

beroendet av andra varierar under livet. Beroendet är tydligast i livets början då 

föräldrarna är nödvändiga för det lilla barnets överlevnad. Barn och föräldrar utvecklar 

ett samspel och föräldrarnas bemötande av barnet får konsekvenser för barnets hälsa och 

utveckling (Ternestedt & Norberg 2009). Inom personcentrerad vård är levnadshistoria 

ett sätt att förmedla bilden av människan som unik varelse. När vi börjar berätta 

framträder människor som personer (Kristensson Uggla 2014).   

1.2.2 Miljö 

Personcentrerad vårdmiljö handlar om i vilket sammanhang vården utförs. 

Den personcentrerade vården är möjlig när miljön består av en lämplig mix av olika 

yrkeskompetenser, ett system som underlättar gemensamt beslutsfattande och 

fungerande personalrelationer. Med personcentrerad vårdmiljö avses också ett 

organisatoriskt system som stödjer personcentrerad vård, en fördelning av makten 

mellan patient och vårdpersonal samt den fysiska miljön (McCormack & McCance 

2006). Vårdmiljö är således den kontext patienten befinner sig i och där bör även 
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närstående och familj ha en framträdande roll, i samverkan med sjuksköterskan 

(Högskolan i Gävle 2013). 

1.2.3 Hälsa 

Personcentrerad vård utgår ifrån personens upplevelse av ohälsa och patienten som 

expert på sin egen kropp (Kristensson Uggla 2014). Hälsa ses som en process som 

människan själv skapar och upplever. Hälsa kan ha en filosofisk betydelse som något 

större än frånvaro av sjukdom (Willman 2009). Individens upplevelse av hälsa är unik 

och påverkar personens välbefinnande och påverkas även av exempelvis meningsfulla 

relationer och en känsla av sammanhang (Högskolan i Gävle 2013).  

1.2.4 Omvårdnad  

Personcentrerad omvårdnad sker på personnivå. Därför är människosynen helt 

avgörande för omvårdnaden. Personcentrerad omvårdnad utgår från synen på 

människan som en unik och fri individ och hälsa som en påverkansbar process och då 

blir det naturligt att göra omvårdnaden individanpassad (Willman 2010). I omvårdnaden 

etableras relationer som bygger på öppenhet, dialog och delaktighet (Högskolan i Gävle 

2013). Det är sjuksköterskans uppgift är att främja hälsa, bland annat genom att 

identifiera och bedöma patienters resurser och förmåga till egenvård, att undervisa och 

stödja patienter och deras närstående för att främja hälsa och förhindra ohälsa (Willman 

2009). 

 

1.3 Teoretisk referensram 
Hildegard E. Peplau är internationellt känd för sitt teoretiska arbete om betydelsen av 

den mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterskan och patienten (Pokorny 2014). 

Peplau ser relationen mellan sjuksköterskan och patienten som en interpersonell process 

där sjuksköterskan vägleder patienten att förstå problem kring sin hälsa och samtidigt 

möta svårigheter relaterade till hälsan. Sjuksköterskan har många olika roller och kan i 

förhållande till patienten anta roller såsom exempelvis resursperson, lärare och 

rådgivare. Peplau beskriver relationen mellan sjuksköterska och patient som ett 

kontinuum, en slags linje som illustrerar förändring. Den visar två individer som 

inledningsvis har olika mål och intressen samt utvecklingen som innebär att de stegvis 

börjar förstå varandra och till slut möts i gemensamma mål och ansträngningar för att 

lösa problemet tillsammans (Peplau 1988).  
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I utvecklingen av det personcentrerade synsättet har Peplau lyfts fram som en 

betydelsefull teoretiker med tanke på hennes beskrivning av relationen mellan patient 

och sjuksköterska (Westin & Weilenmann 2016). I föreliggande examensarbete används 

därför Peplaus omvårdnadsteori.  

 

1.4 Problemformulering 
Personcentrerad vård är en term som blivit allt vanligare inom vård och omvårdnad. 

Forskning har visat att personcentrering kan leda till positiva effekter för såväl enskilda 

personer som för samhällsekonomin. Effekten av personcentrerad vård ur ett 

patientperspektiv i allmänhet och för personer med demenssjukdom i synnerhet är 

välrepresenterad i forskningen. Det finns mindre mängd forskning om sjuksköterskors 

uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad vård. En sjuksköterska ska arbeta för 

att främja hälsa samt förebygga ohälsa. I Sverige finns intentionen att införa mer 

personcentrering inom hälso- och sjukvård. Då forskning visar att sjuksköterskor tror 

sig arbeta mer personcentrerat än vad de gör är det angeläget att ta del av 

sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad vård för att öka 

förståelsen för personcentrerad vård. 

 

1.5 Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och erfarenheter av 

personcentrerad vård i olika vårdkontexter samt att beskriva urvalsmetod i de valda 

artiklarna.  

 

1.6 Frågeställningar 
1. Hur beskriver sjuksköterskor sina uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad 

vård i olika vårdkontexter? 

2. Vilken urvalsmetod har använts i studierna i de valda artiklarna? 

 

2. Metod 
2.1 Design 
Då detta avser en litteraturstudie användes en beskrivande design (Polit & Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 
Databasen Medline via sökmotorn PubMed har använts i denna litteraturstudie då den är 

den äldsta och mest kända databasen inom området hälso- och sjukvård. Medline 

uppdateras dagligen och täcker in nästan 95 procent av litteraturen inom medicin- och 
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omvårdnadsforskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). För att inte riskera att 

missa väsentlig forskning gjordes även en sökning i databasen Cinahl som omfattar fler 

än 3 000 tidskrifter varav största andelen är omvårdnadsforskning (ibid.). 

 

2.3 Sökord och sökstrategier 
Då Medline och PubMed inte har en MeSH-term (Medical Subject Headings) som 

täcker in begreppet personcentrerad vård har sökningen gjorts med fritextsökning. På så 

sätt täcker sökningen även in den senaste forskningen även i de fall då artiklar ännu inte 

hunnit indexeras. Sökningen har gjorts med trunkering med asterisk (*) vilket innebär 

att ändelsen av ordet lämnas fritt. Sökordet person cent* täcker då exempelvis in 

termerna person-centred, person centered och person centeredness. Sökordet nurse* 

användes för att inkludera såväl nurse’s experience, nurse’s perspectiv, nurse’s opinion, 

nurse’s view samt exkludera artiklar om nursing i betydelsen av amning. Sökorden 

person cent* och nurse* har kombinerats med booleska sökoperatorn AND för maximal 

träffsäkerhet (Willman et al. 2011). I Cinahl gjordes en fritextsökning med exakt samma 

söktermer som ovan. Se utfallet av sökningen i tabell 1.  

För att säkerställa relevanta träffar användes följande begränsningar i sökmotorn 

PubMed: abstract tillgängligt, årsintervallet 10 år, språk: engelska och svenska.  

I databasen Cinahl gjordes följande val och begränsningar: boolean/phrase, linked full 

text, peer reviewed, english language och årsintervallet 2006-2016, vilket innebär 

samma tidsintervall som i PubMed. Endast artiklar som fanns tillgängliga elektroniskt 

via biblioteket vid Högskolan i Gävle kunde bli aktuella i den föreliggande 

litteraturstudien.  

 

 

  



 

8 

 

Tabell 1. Utfall av databassökningar 

 

Databas Begränsningar och 

sökdatum  

 

Söktermer Antal 

träffar 

Lästa 

abstract 

Valda källor 

(exklusive 

dubbletter) 

Medline 

via 

PubMed  

Abstract, 10 år, 

engelska, svenska 

2016-02-01 

Person cent* 1549 0  

Medline 

via 

PubMed  

Abstract, 10 år, 

engelska, svenska 

2016-02-01 

Nurse* 60727 0  

Medline 

via 

PubMed 

Abstract, 10 år, 

engelska, svenska 

2016-02-01 

Person cent* AND 

Nurse* 

323 53 8 

Cinahl Boolean/phrase, 

linked full text, peer 

reviewed, english 

language, 2006-2016 

2016-02-09 

Person cent*  1244 0  

Cinahl Boolean/phrase, 

linked full text, peer 

reviewed, english 

language, 2006-2016 

2016-02-09 

Nurse* 81360 0  

Cinahl Boolean/phrase, 

linked full text, peer 

reviewed, english 

language, 2006-2016 

2016-02-09 

Person cent* AND 

Nurse* 

236 34 1 

Totalt 

antal 

valda 

källor 

    9 

 

 

2.4 Urvalskriterier 

2.4.1 Inklusionskriterier 

I denna litteraturstudie inkluderades artiklar som svarade på studiens syfte och 

frågeställningar samt uppfyller minimikravet för en vetenskaplig artikel, det vill säga 

innehåller avsnitten introduktion, metod, resultat och diskussion – IMRAD (Polit & 

Beck 2012).  

2.4.2 Exklusionskriterier 

Studier som omfattade flera yrkesgrupper exkluderades om det inte gick att urskilja 

sjuksköterskornas erfarenheter eller uppfattningar om personcentrerad vård. 
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2.5 Urvalsprocessen 
Sökningarna i Medline via PubMed och Cinahl gjordes gemensamt av författarna och 

ledde till totalt 559 träffar. Samtliga titlar granskades vilket ledde till att 472 artiklar 

exkluderades då de inte svarade mot föreliggande litteraturstudies syfte alternativt var 

reviews. Vid Cinahl-sökningen exkluderades även de artiklar som redan valts ut från 

PubMed, dubbletterna. Därefter lästes 87 abstracts varpå 53 artiklar exkluderades då de 

ej svarade mot föreliggande studies syfte alternativt saknade struktur enligt IMRAD 

(Polit & Beck 2012). I det här skedet föll även artiklar bort som ej var fritt tillgängliga 

via biblioteket vid Högskolan i Gävle. Sammanlagt 34 artiklar lästes i sin helhet. Av 

dessa föll 25 artiklar bort då kopplingen till personcentrerad vård inte var tydlig eller 

om sjuksköterskans uppfattningar och erfarenheter inte framgick eller kunde särskiljas 

från andra yrkesgrupper. Nio artiklar återstod och inkluderades i denna litteraturstudie. 

För en helhetsbild se figur 1. 

Då det i PubMed inte var möjligt att välja endast expertgranskade artiklar har de utvalda 

artiklarna i stället kontrollerats via Cinahl, vilket visade att samtliga var peer reviewed.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema urvalsprocessen 

 

  

Totalt antal träffar 
559 

472 artiklar exkluderades på grund av:  
 Titel som ej svarade mot föreliggande 

studies syfte 
 Review 

 Dubblett 

Antal lästa abstract 
87 

Antal lästa artiklar 
i sin helhet  

34 

Artiklar som ingår i 
studien 

9 

25 artiklar exkluderades på grund av:  

 Svarade ej mot föreliggande studies syfte 
 Ej möjligt att urskilja sjuksköterskors 

erfarenhet eller uppfattning 

53 artiklar exkluderades på grund av:  
 Abstract som ej svarade mot föreliggande 

studies syfte 
 Ej IMRAD 
 Ej fritt tillgängliga via HiG 
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2.6 Dataanalys 
De inkluderade artiklarna har lästs i sin helhet och det innehåll som var relevant för 

litteraturstudiens syfte har analyseras för att utläsa likheter, skillnader och mönster. 

Författarna läste artiklarnas resultatdel två gånger och översatte de delar av artiklarnas 

resultat som bedömdes svara mot litteraturstudiens syfte från engelska till svenska och 

tog då det behövdes hjälp av elektroniska ordböcker och översättningssidor. De 

översatta textdokumenten skrevs ut i pappersformat för att underlätta identifieringen av 

nyckelord som rör sjuksköterskornas uppfattningar och erfarenheter av personcentrerad 

vård. Överstrykningspennor användes och anteckningar skrevs i marginalen. Den här 

processen gjordes av båda uppsatsförfattarna, var för sig. Därefter fortskred arbetet 

gemensamt och nyckelorden jämfördes och diskuterades i syfte att upptäcka likheter 

och skillnader. Nyckelorden skrevs ut på papperslappar, grupperades så att de bildade 

olika teman (Polit & Beck 2012). Det arbetet utmynnade i tre huvudrubriker. 

I analysen av den metodologiska frågeställningen lästes de inkluderade artiklarna 

ytterligare en gång, av båda uppsatsförfattarna, för att ta reda på hur forskarna har 

beskrivit urvalsmetoden. Artiklarnas urvalsmetoder antecknades i ett dokument (bilaga 

2) av en av uppsatsförfattarna samt översattes till svenska. Den andre 

uppsatsförfattarens kontrollerade vid ett senare tillfälle om de dokumenterade 

urvalsmetoderna stämde överens med dennes uppfattning gällande studiernas 

urvalsmetod. I de fall det rådde tveksamheter resonerade uppsatsförfattarna gemensamt 

kring urvalet med stöd av Polit och Beck (2012) och kom fram till en gemensam 

hållning, som redovisas i metodresultatet.  

 

2.7 Forskningsetiska överväganden 
Litteraturstudien ämnade endast använda forskningsetiskt godkända studier. Genom en 

extra läsning av artiklarna säkerställdes att studierna var godkända av något 

forskningsetiskt råd eller likande instans, vilket framgick i samtliga nio inkluderade 

artiklar. Författarna strävade efter att vara objektiva i sina urval av artiklar och inte 

godtyckligt välja bort någon på grund av dess innehåll eller resultat (Polit & Beck 

2012). Författarnas strävan var att vara objektiva i rapporteringen och inte lägga in egna 

värderingar, inte plagiera samt att ursprungskällan tydligt ska framgå (Willman et al. 

2011). 

3. Resultat 
Sjuksköterskorna i de studier som resultatet baseras på, var verksamma i olika 

vårdkontexter. Två studier genomfördes med deltagare som arbetade på boenden för 
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personer med demenssjukdom och två studier omfattade sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar på sjukhus, varav den ena var specificerad som medicinavdelning. 

Övriga fem studier inbegrep sjuksköterskor som arbetade på: en barnonkologavdelning, 

två slutna psykiatriska avdelningar, tre kirurgavdelningar på ett sjukhus, en 

strålbehandlingsmottagning på ett sjukhus samt 18 olika hälsocentraler inom två 

landsting. 

Resultatet presenteras nedan under tre huvudrubriker: (1) att individanpassa vården, (2) 

att etablera en relation och göra patienten delaktig samt (3) hinder för personcentrerad 

vård.   

 

3.1 Att individanpassa vården 
Oavsett vårdkontext var sjuksköterskors uppfattningar i fyra av studierna att 

personcentrerad vård innebär att se hela människan, (Chenoweth, Joen, Stein-Parbury, 

Forbes, Fleming, Cook, Cheah, Fletcher & Tinslay 2015; Ross, Tod & Clarke 2015; 

Hayajneh, Shehadeh 2014; MacKay & Gregory 2011) och att den holistiska 

människosynen var av stor betydelse för huruvida man kunde utföra personcentrerad 

vård eller inte (MacKay & Gregory 2011). Sjuksköterskor med erfarenhet från 

akutsjukvård, barnonkologi och demensvård betonade att personcentrerad vård handlade 

om att individanpassa vården (Bolster & Manias 2010); Ross, Tod & Clarke 2015; 

MacKay & Gregory 2011; Chenoweth et al. 2015) och för att kunna göra det var det 

viktigt att lära känna patienten och på så vis förstå patientens behov och förväntningar 

(Ross et al. 2015; Bolster & Manias 2010). En sjuksköterska på en akutvårdsavdelning 

uttryckte det som att vårdpersonalen behövde lära sig förstå personen, hur hen bodde 

och hens dagliga omvårdnad för att hitta nyckeln till personcentrerad vård (Ross et al. 

2015).  

Sjuksköterskor på ett boende för personer med demenssjukdom var överens om att 

införandet av personcentrerad vård hade ökat deras acceptans och förståelse för 

personer med demenssjukdom. Förr såg de bara dementa patienter nu såg de personer 

med demenssjukdom. Genom att se personen bakom sjukdomen kunde de lättare möta 

den sjukes behov (Hayajneh & Shehadeh 2014). Liknande erfarenheter delades av 

sjuksköterskor på andra boenden för personer med demenssjukdom. Efter införandet av 

personcentrerad vård upplevde sjuksköterskorna att de boendes vilja blev styrande i 

omvårdnaden i större utsträckning än tidigare. Omvårdnadsåtgärderna anpassades mer 

efter individen vilket exempelvis kunde handla om att man delade upp arbetsuppgifterna 
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och bytte blöja först och tog duschen vid ett senare tillfälle, då det passade personen 

med demenssjukdom bättre. Den individanpassade omvårdnaden ledde enligt 

sjuksköterskorna till mindre agitation och ökat välmående hos de boende (Chenoweth et 

al. 2015).  

För sjuksköterskor som vårdade cancersjuka barn innebar den individanpassade vården 

att de vårdade barnet i kontexten av familjen eftersom barnet alltid var omgivet av 

familjen och att familjens kunskap om barnet hjälpte till att göra vården individanpassad 

(MacKay & Gregory 2011). En sjuksköterska med erfarenhet från vuxenpsykiatrin hade 

uppfattningen att det var en självklarhet att inte bara arbeta med patienten eftersom 

rehabiliteringen handlade om personen och alla aspekter av dennes liv, såsom 

familjemedlemmar och det sociala livet (Maddocks et al. 2010). 

På en akutvårdsavdelning hade sjuksköterskorna uppfattningen att flexibilitet i rutinerna 

underlättade personcentrerad- och individanpassad vård. Små vardagliga saker ansågs 

kunna göra stor skillnad för den enskilde under sjukhusvistelsen; att ta med någon på en 

promenad runt avdelningen och prata med andra patienter tyckte en sjuksköterska var 

ett sätt att se individen och bekräfta dennes person (Ross et al. 2015). Sjuksköterskor 

som arbetade med motiverande samtal menade att det kunde handla om att ta ett steg 

tillbaka, att verkligen lyssna på patienten och låta dennes vilja vara styrande i den 

fortsatta vårdkontakten. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna uppskattade att bli 

lyssnade på (Östlund, Wadensten, Kristofferzon & Häggström 2015).  

En studie visade också att efter införandet av personcentrerad vård ökade 

sjuksköterskornas medvetenhet om behovet av att samordna patientens vård inför 

hemfärd från strålbehandlingsmottagning (Rose & Yates 2013).  

En studie utforskade hur handledande sjuksköterskor på kirurgavdelningar tolkade och 

omsatte begreppet personcentrerad vård samt hur de vägledde sina 

sjuksköterskestudenter i personcentrerad vård i det praktiska vårdarbetet. Det framkom 

att dessa handledande sjuksköterskorna uppfattade personcentrerad vård som en 

benämning på att respektera individen och dennes rättigheter, men det behövde inte 

nödvändigtvis innebära att de ämnade utforska patientens uppfattning eller behov. 

Forskarna konstaterade att sjuksköterskorna hade väldigt litet att säga om patienten som 

unik individ, och såg att de saknade det holistiska synsätt som ryms inom 

personcentrerad vård (McCarthy 2006).  
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3.2 Att etablera en relation och göra patienten delaktig 
I fem av artiklarna framkom det att sjuksköterskor hade erfarenhet av att det var viktigt 

att etablera en relation till patienten för att kunna individanpassa vården och kunna göra 

patienten delaktig (Ross et al. 2015: Östlund et al. 2015; Hayajney & Shehadeh 2014; 

MacKay & Gregory 2011; Bolster & Manias 2010).  

I studien av Hayajney och Shehadeh (2014) infördes personcentrerad vård på ett boende 

för personer med demenssjukdom. Efter införandet beskrev sjuksköterskor att det 

personcentrerade arbetssättet hade förändrat deras sätt att se både på patienterna och på 

relationen till patienterna. Sjuksköterskorna försökte nu se situationen utifrån patientens 

synvinkel och de ansåg att personcentrering lett till att de mötte patienterna med större 

empati och att de nu såg relationen som en relation mellan två mer jämlika parter.  

För att kunna bygga en förtroendefull relation beskrev sjuksköterskor från en 

akutvårdsavdelning i studien av Ross et al. (2015) att det var viktigt att ta sig tid att 

lyssna på och prata med patienten, bland annat för att kunna identifiera patientens behov 

samt för att kunna involvera patienten i beslut och vård. Även sjuksköterskorna i 

studien av Östlund et al. (2015), som arbetar med motiverande samtal i primärvården, 

hade erfarenhet av att det underlättade för dem att göra bedömningar av 

omvårdnadsbehov genom att lyssna på och ta in patientens berättelse.  

I studien av Bolster och Manias (2010) framkom ett flertal exempel på vad 

sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning hade för erfarenheter av att göra personen 

delaktig i vården. Det kunde handla om att på morgonen fråga patienten hur hen 

önskade ha det under dagen för att göra det så bra som möjligt för patienten eller att 

engagera patienten i sin medicinering, så att de visste vilka läkemedel de tog och varför. 

Tre sjuksköterskor, i samma studie, uppfattade även att patientens delaktighet kring den 

egna medicineringen hade positiv inverkan på patientsäkerheten på så vis att patienten 

själv kunde kontrollera att det blev rätt sort och mängd läkemedel (ibid.).  

Sjuksköterskornas erfarenhet av att använda sig av motiverande samtal var att de ansåg 

att arbetssättet utnyttjade patientens kunskaper och förutsättningar, att det var patienten 

som satt inne med lösningen och att det skulle vara patientens val och beslut som gällde 

(Östlund et al. 2015).  

Sjuksköterskorna i studien av McCarthy (2006) beskrev relationen till patienten som 

viktig, men de uppfattade sjuksköterskans relation till patienten som en relation till en 

klient eller kund. Sjuksköterskorna, som arbetade på tre kirurgavdelningar och var även 

handledare av sjuksköterskestudenter, hade uppfattningen att en god relation uppnåddes 
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bland annat genom att ge uppmuntran samt god etik och gott uppförande från 

sjuksköterskan (ibid.).  

3.2.1 Att involvera familjen 

Sjuksköterskor från fyra olika avdelningar och med erfarenhet av olika patientgrupper, 

akutvårdsavdelning, demensvård, strålbehandlingsmottagning och barnonkologi, ansåg 

det viktigt att involvera patientens familj för att kunna skapa en relation till patienten 

(Ross et al. 2015; Chenoweth et al. 2015; Rose & Yates 2013; MacKay & Gregory 

2011). Sjukskötskorna i Chenoweth et al. (2015) studie från boenden för personer med 

demenssjukdom hade erfarenhet av att det var svårt att skapa en bra relation med den 

sjuke och att anpassa omvårdnaden efter den enskilde individen om inte de anhöriga 

bidrog med information om personen (ibid.).  

När det gällde sjuka barn uppfattade sjuksköterskor i studien av MacKay och Gregory 

(2011) familjen och patienten som en helhet och det blev självklart att bygga en relation 

med hela familjen och involvera den i vården och beslut kring barnet. Sjuksköterskor 

ansåg att föräldrarna var experter på barnet och familjen var viktig för att göra patienten 

delaktig. Genom att aktivt lyssna och tillåta patienten/familjen att känna sig bekväm 

med att göra sin åsikt hörd och genom att utbilda föräldrarna kunde patientens delaktig i 

vården och beslutsfattandet öka (ibid.).  

I studien av Ross et al. (2015) hade sjuksköterskor på en akutvårdsavdelning 

uppfattningen att när personen inte var förmögen att göra sin önskning hörd, var det 

ändå patientens vilja som skulle vara vägledande. Då blev relationen till patientens 

familj och deras delaktighet än mer viktig. I samma studie erfor sjuksköterskor att det 

ibland var viktigast att fokusera på patientens säkerhet och då kom relationen och 

personcentreringen i andra hand (ibid.). Även sjuksköterskor på en 

strålbehandlingsmottagning i Rose och Yates studie (2013) hade erfarenhet av att det 

var viktigt att engagera och göra familjer och vänner delaktiga, men mer i avsikt att 

kunna utbilda dem för att fungera som stöd åt personen i hemmet, efter sjukhusvistelsen 

(Rose & Yates 2013).  

Det framkom inte enbart positiva erfarenheter av att involvera familjen. I Maddocks et 

al. (2010) studie från vuxenpsykiatrin upplevde sjuksköterskor att personcentrerad vård 

försvårades exempelvis när den sjuke var förälder och familjen bestod av minderåriga 

barn. Sjuksköterskor upplevde det svårt att se till både den vuxnes och barnens bästa 

utan att det påverkade relationen till patienten på ett negativt sätt; de uppfattade att det 

fanns en risk att den sjukes tillit till sjuksköterskan kunde minska (ibid.).  
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3.3 Hinder för personcentrerad vård 
I åtta av de nio artiklarna i litteraturstudien hade sjuksköterskor erfarenhet av olika 

svårigheter och brister som utgjorde hinder i den personcentrerade vården (Chenoweth 

et al. 2015; Östlund et al. 2015; Ross et al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 2014; Rose & 

Yates 2013; MacKay & Gregory 2011; Bolster & Manias 2010; Maddocks et al. 2010). 

Enligt deltagande sjuksköterskor från demensvård, barnonkologi, vuxenpsykiatri och 

akutvårdsavdelning kunde det vara språket, inlärningssvårigheter eller kulturella 

skillnader som gjorde att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att förstå patienten 

och dennes anhöriga (Chenoweth et al. 2015; MacKay & Gregory 2011; Maddocks et 

al. 2010; Bolster & Manias 2010).  

Bristande kommunikation inom vårdteamet kunde också utgöra ett hinder för 

personcentrerad vård uttryckte sjuksköterskor från en strålbehandlingsmottagning och 

akutvårdsavdelningar i Rose och Yates (2013) och Bolster och Manias (2010) studier.  

Tidsbrist och att ha för många patienter var också försvårande omständigheter enligt 

sjuksköterskor inom primärvården, barnonkologi och akutvårdsavdelning (Östlund et al. 

2015; MacKay & Gregory 2011; Bolster & Manias 2010).  

I två av artiklarna hade sjuksköterskor erfarenhet av att brist på kunskap innebar 

svårigheter i den personcentrerade vården. Det handlade då mest om att all vårdpersonal 

inte besatt kunskap om personcentrerad vård och dess metoder (Chenoweth et al. 2015; 

MacKay & Gregory 2011) men även om att anhörigas brist på förståelse för 

prioriteringarna inom personcentrering kunde ställa till bekymmer. Sjuksköterskor på 

boenden för personer med demenssjukdom menade att de inte arbetade personcentrerat 

fullt ut av rädsla för klagomål från anhöriga, vilket ledde till att omvårdnadspersonalen 

prioriterade de boendes fysiska behov framför psykologiskt stöd (Chenoweth et al. 

2015).  

Att det innebar ett bekymmer när inte hela organisationen, ledarskapet eller alla 

yrkesgrupper gav stöd för personcentrerad vård var en gemensam uppfattning, baserad 

på erfarenhet, som delades av sjuksköterskor från strålbehandlingsmottagning, 

barnonkologi samt sjuksköterskor som arbetade med motiverade samtal i primärvården 

(Östlund et al. 2015; Rose & Yates 2013; MacKay & Gregory 2011).  

Själva förändringen mot personcentrerad vård, att ändra arbetssätt och sin egen roll 

gentemot patienterna, identifierar sjuksköterskor i två studier som en svårighet och ett 

hinder. Deras erfarenheter var att det var lätt att falla tillbaka i expertrollen, att vara den 

som informerar och ger råd (Östlund et al. 2015; Rose & Yates 2013).  
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Sjuksköterskor i fyra av studierna hade erfarenhet av att olika uppfattningar hos vårdare 

och patienten eller familjen kunde utgöra hinder för personcentrerad vård (Östlund et al. 

2015; Chenoweth et al. 2015; MacKay & Gregory 2011; Maddocks et al. 2010). 

Sjuksköterskor inom barnonkologin upplevde det svårt att arbeta personcentrerat 

exempelvis när föräldrarna ville att sjuksköterskorna skulle undanhålla information för 

barnet kring sjukdomen och behandlingen (MacKay & Gregory 2011). I Östlund et al. 

(2015) studie var det patientens förväntan om bli informerad och få råd som skapade 

problem för sjuksköterskor i deras arbete med motiverande samtal i primärvården.  

 

3.4 Metodologisk frågeställning 
Sex av studierna i föreliggande litteraturstudie använde sig till av ett ändamålsenligt 

urval (Östlund et al. 2015; Ross et al. 2015; Hayajney & Shehadeh 2014; Rose & Yates 

2013; Bolster & Manias 2010; McCarthy 2006). Det innebär att forskarna väljer ut 

deltagare baserat på vilka som anses vara mest informativa och på så vis bäst tjäna 

forskningen. Det ändamålsenliga urvalet kan styras i olika riktningar av forskarna 

beroende på om de önskar deltagare som anses representativa för undersökningsgruppen 

eller har en spridning eller innehar någon slags nyckelfunktion (Polit & Beck 2012).  

I en av studierna var urvalet specificerat som ett stratifierat ändamålsenligt urval, vilket 

betydde att forskarna strävade efter mesta möjliga variation i urvalet av deltagare vilket 

kan avse exempelvis ålder, kön, utbildning och erfarenhet (Polit & Beck 2012).  

Två av studierna tillämpade bekvämlighetsurval (MacKay & Gregory 2011; Maddocks 

et al. 2010). Maddocks et al. (2010) använde bekvämlighetsurval i kombination med 

snöbollsurval. Forskarna sökte så tillgängliga deltagare som möjligt, men då dessa var 

otillräckligt antal ombads deltagarna att vidtala andra lämpliga informanter vilket är 

kännetecknande för snöbollsurvalet. MacKay och Gregory (2011) skrev att de 

tillämpade ett ändamålsenligt bekvämlighetsurval, men förklarar inte hur deltagarna 

valdes ut annat än vilket sjukhus och avdelning forskarna vände sig till. 

I en studie intervjuades deltagare som ingått i en tidigare studie (Chenoweth et al. 

2015). Den hade en pre-/post-test/follow-up design med deltagare från 38 

demensenheter, men det framgick inte av artikeln vilken urvalsmetod forskarna hade 

använt sig av för att välja ut dessa deltagare.  
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4. Diskussion 
4.1 Huvudresultatet 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter av personcentrerad vård i olika vårdkontexter. Det visade sig att 

sjuksköterskor, oavsett vårdkontext, beskrev betydelsen av att se hela människan bakom 

patienten, att individanpassa vården och att göra patienten delaktig i den egna vården. 

Sjuksköterskor från olika typer av sjukhusavdelningar, primärvård samt boenden för 

personer med demenssjukdom ansåg att det var viktigt att etablera en relation med 

patienten för att kunna arbeta personcentrerat, vilket i flera fall innebar att involvera 

patientens familj. Majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna hade liknande 

erfarenheter av olika svårigheter med personcentrerad vård.  

Studiernas urvalsmetoder; sex studier hade ändamålsenligt urval, två hade 

bekvämlighetsurval och en studie beskrev inte urvalsmetod utan beskrevs som en studie 

med pre/post-test/follow-up design. 

 

4.2 Resultatdiskussion 
 

Trots att sjuksköterskorna i de studier som ingår i föreliggande litteraturstudie befann 

sig i olika vårdkontexter fanns det flera gemensamma erfarenheter och uppfattningar 

kring personcentrerad vård. Sjuksköterskor verksamma inom demensvård gav uttryck 

för samma holistiska människosyn som sjuksköterskor inom akutsjukvård, 

vuxenpsykiatri och barnonkologi gjorde (Chenoweth et al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 

2014; Ross et al. 2015; Maddocks et al. 2010; MacKay & Gregory 2011). Det 

överensstämmer på ett logiskt sätt med beskrivningen av personcentrerad vård som ett 

etiskt förhållningssätt som ger vägledning till vårdpersonal i deras praktiska handlingar 

(GPCC 2016c). Att dela ut läkemedel på en sjukhusavdelning (Bolster & Manias 2010), 

att hjälpa en demenssjuk person med sin personliga hygien (Hayajneh & Shehadeh 

2014) eller att ha ett motiverande samtal i primärvården (Östlund et al. 2015) må vara 

vitt skilda arbetsuppgifter, men samtliga kan utföras med respekt för individens 

autonomi (Kristensson Uggla 2014) och med utgångspunkten att individen ska vara 

delaktig (Socialstyrelsen 2009; SFS 2014:821).  

De flesta sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att lära känna patienten och etablera 

en relation med patienten för att kunna arbeta personcentrerat (Chenoweth et al. 2015; 

Hayajneh & Shehadeh 2014; MacKay & Gregory 2011; Ross et al. 2015; Bolster & 

Manias 2010). Det stämmer väl överens med Peplaus syn på den betydelsefulla 
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relationen mellan patient och sjuksköterska. Peplau beskrev en utveckling som är tänkt 

att leda till att sjuksköterskan och patienten stegvis förstår varandra allt bättre och möts 

i gemensamma mål och försöker lösa problemet tillsammans (Peplau 1988). För att 

kunna lösa problemet tillsammans krävs det således att sjuksköterskan tar på sig den 

lyssnande rollen, vilket en del av sjuksköterskorna i föreliggande litteraturstudie gav 

uttryck för (Östlund et al. 2015; MacKay & Gregory 2011; Ross et al. 2015). 

Sjuksköterskor på akutvårdsavdelning, inom barnonkologi samt demensvård belyste att 

familjen eller anhöriga även bör inkluderas i relationen till patienten då de behövs för att 

bidra med kunskap om patienten (MacKay & Gregory 2011; Chenoweth et al. 2015; 

Ross et al. 2015). Med ett personcentrerat förhållningssätt blir det viktigt att ta hjälp av 

patientens ställföreträdare för att omvårdnaden ska kunna utgå från patientens 

upplevelse av situationen och försöka individanpassa vården (GPCC 2016b). Det får 

samtidigt anses naturligt då människan ingår i ett socialt sammanhang och under livets 

gång är beroende av andra människor i varierande grad, i barndomen eller sen ålderdom 

eller demenssjukdom (Ternestedt & Norberg 2009). Sjuksköterskor med erfarenhet av 

att vårda personer som inte kunde göra sin vilja hörd på grund av förlorad kognitiv 

förmåga, allvarligt sjukdomstillstånd eller för att patienten var ett barn ansåg det extra 

viktigt att involvera patientens familj för att kunna etablera en relation till patienten och 

individanpassa vården (Ross et al. 2015: Rose & Yates 2013: MacKay & Gregory 2011; 

Chenoweth et al. 2015). Att involvera familjen kan vara positivt för såväl patient som 

anhöriga. Det visar Rignér, Karlsson och Hällgren Graneheim (2015) i vars studie det 

framkom att personcentrerad utbildning av föräldrar till cancersjuka barn uppskattades 

av föräldrarna. Föräldrarna kände sig lugnare och tryggare med ökad kunskap och 

förståelse av sjukdom, vård och behandling (ibid.) Att utbilda och involvera familj och 

närstående kan även ses som ett sätt för sjuksköterskan att skapa förutsättningar för god 

vårdmiljö, det vill säga ett sammanhang som främjar patientens hälsa (Högskolan i 

Gävle; Willman 2009). 

 

Peplau beskrev att sjuksköterskan har många roller och kan anta olika funktioner i 

förhållande till patienten (Peplau 1988). Det stämmer med hur sjuksköterskor i 

primärvården såg att de i motiverande samtal behövde ta ett kliv tillbaka och lyssna på 

patienten och inte falla in i sin gamla roll som rådgivare (Östlund et al. 2015). Den här 

rollfördelningen beskrev också Fors (2014) när det gäller personcentrerade samtal inom 

hälsopromotivt arbete, så som motiverande samtal. Fors menade att de samtalen bygger 
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på ett förhållningssätt som innebär att två experter möts; personen som expert på sig 

själv och sjuksköterskan som expert på sitt område, i det här fallet omvårdnad (ibid.). 

Ur ett personcentrerat perspektiv ses hälsa som något som personen själv skapar och 

upplever. Att lyssna och ta del av patientens historia blir då vägledande för 

omvårdnaden. Genom att lyssna och identifiera patientens resurser och förmåga till 

egenvård och delaktighet kan sjuksköterskan främja personens hälsa (Willman 2010: 

Kristensson Uggla 2014). Både sjuksköterskor inom barnonkologi och på en 

akutvårdsavdelning hade erfarenhet av att de behövde vara flexibla och kunna 

individanpassa vården och omvårdnaden efter patienten för att arbeta personcentrerat 

(MacKay & Gregory 2011; Ross et al. 2015). Det här är något som Leplege et al. (2007) 

också tar upp och dessutom sätter det i samband med att en patients behov och styrkor 

inte är konstanta över tid utan utvecklas och förändras olika.  

 

I alla studier utom en framkom erfarenheter om svårigheter och hinder för den 

personcentrerade vården (Chenoweth et al. 2015; Ross et al. 2015; Östlund et al. 2015; 

Hayajneh & Shehadeh 2014; Rose & Yates 2013; MacKay & Gregory 2011; Maddocks 

et al. 2010; Bolster & Manias 2010). Många av sjuksköterskorna i de inkluderade 

studierna upplevde att; tidsbrist, språkliga eller kulturella skillnader, kunskapsbrist om 

personcentrering och att inte ledningen och alla yrkesgrupper stödde personcentrerad 

vård, utgjorde hinder för personcentrering (Chenoweth et al. 2015; Ross et al. 2015; 

Östlund et al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 2014; Rose & Yates 2013; MacKay & 

Gregory 2011; Bolster & Manias 2010). Erfarenheter som stämmer väl med 

McCormack och McCance (2006) modell och referensram av vilka komponenter som 

bör ingå för att uppnå en personcentrerade vårdmiljön. Ett organisatoriskt system som 

inte stödjer personcentrerad vård påverkar möjligheterna för personcentrering negativt 

(ibid.) Även i Esmaeili, Cheraghi och Salsali (2014); McCormack, Dewing och 

McCance (2011) studier framkom att det var svårt att arbeta personcentrerat full ut om 

inte förutsättningarna fanns; om inte den enskilda individen, hela arbetslaget eller hela 

organisationen var engagerade och delade samma förhållningssätt var det svårt att 

leverera personcentrerad vård. 

I Bolster och Manias (2010) studie där de deltagande sjuksköterskorna både 

intervjuades samt observerades framkom att sjuksköterskorna ansåg sig arbeta mer 

personcentrerat än vad observationerna visade. Sjukskötsköterskorna uppfattade att de 

försökte göra patienterna delaktiga i sin egen medicinering, men forskarna observerade 



 

20 

 

att sjuksköterskorna missade flera tillfällen för personcentring och lätt föll in i ett 

uppgiftsorienterat arbetssätt. Bolster och Manias (2010) studie får stöd av 

slutbetänkandet Effektiv vård (2016) till den svenska regeringen, där utredaren kom 

fram till att även om de flesta som arbetar inom vården säkert skulle säga att man sätter 

patienten i centrum och att man arbetar personcentrerat är det tveksamt om man i 

praktiken tillämpar personcentrering genomgående och fullt ut.  

 

Sjuksköterskorna i föreliggande litteraturstudie upplevde att tidsbrist hindrade dem från 

att arbeta personcentrerat, men det framkom inte i någon av studierna hur övergången 

till personcentrerad vård har gått till eller hur många patienter sjuksköterskorna 

ansvarade för. Wolf och Carlström (2014) har uppmärksammat att tidsbrist förs fram 

som kritik vid införandet av personcentrerad vård, att känslan av tidspress blir ett hinder 

för reflektion och införandet av en ny värdegrund. En tänkbar förklaring till detta är, 

enligt Wolf och Carlström, att genomströmningen av patienter ökar när vårdtiden kortas 

vilken kan leda till stress och frustration i personalgruppen. Det kan vara så att 

personcentrerad vård kostar den enskilda sjuksköterskan på det enskilda arbetspasset lite 

mer arbete i vissa situationer, även om personcentrering kan bidra till att korta vårdtiden 

för patienten i slutändan, och alltså innebär en effektivisering av vården ur ett 

organisatoriskt perspektiv. För den sjuksköterska som vill försäkra sig om att patienten 

kan sina läkemedel måste ha tid att lyssna på svaret och kanske stanna upp och 

diskutera beredningsformer, vilket i förlängningen kanske leder till att patienten kan 

undvika ett återbesök eller en återinläggning (Bolster & Manias 2010; Ekman et al. 

2012). 

Hinder och svårigheter till trots blir personcentrerad vård ett angeläget ämne för 

sjuksköterskor att förhålla sig till framgent. Leksell och Lepp (2013) skriver om 

personcentrerad vård som en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser för framtiden. 

Med boken Sjuksköterskans kärnkompetenser vänder sig Leksell och Lepp specifikt till 

sjuksköterskestudenter på grundutbildningen med budskapet att kompetenserna, 

däribland personcentrering, anses nödvändiga för att kunna möta framtidens krav på en 

effektiv och kvalitativt god vård.  

 

Studien av McCarthy (2006) avviker från övriga artiklar i litteraturstudien. 

Sjuksköterskorna, som även är handledare för sjuksköterskestudenter på 

kirurgavdelningar, har bevisligen inte samma uppfattning om personcentrerad vård som 
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forskarna. Vad det beror på framgår inte tydligt. Det framgår inte av studien om de 

handledande sjuksköterskorna har fått någon utbildning i personcentrering eller om 

deras arbetsplats har anammat förhållningssättet. På Irland infördes personcentrering på 

sjuksköterskeutbildningen, men det verkar inte ha implementerats i den enskilda 

verksamheten där de handledande sjuksköterskorna arbetar (ibid.). Eller så tillhör 

handledarna de medarbetare som, i förändringsprocessen, är de som sist anammar en 

förändring (Wolf & Carlström 2014).  

4.2.1 Metodologisk frågeställning 

Sex av studierna använde sig av ett ändamålsenligt urval (Östlund et al. 2015; Ross et 

al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 2014; Rose & Yates 2013; Bolster & Manias 2010; 

McCarthy 2006). Även om Polit och Beck (2012) anser att det inte är en stark 

urvalsmetod finner författarna till föreliggande litteraturstudie att den kan vara lämplig 

när det avser en kvalitativ studie av sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat eftersom deltagarna då inte kan väljas slumpmässigt.  

Tre av studierna byggde på olika former av interventioner där deltagarna har fått ta del 

av en utbildning i personcentrering (Chenoweth et al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 

2014; Rose & Yates 2013) vilket betyder att dessa studier inte kan genomföras var som 

helst utan informanterna måste ha varit deltagare i interventionen som forskarna önskar 

att de ska uttala sig om.  

Genom ett ändamålsenligt urval har forskarna garanterat att deltagarna har kunskap om 

det som ska studeras, men det är svårt att dra några generella slutsatser av kvalitativa 

studier (Polit & Beck 2012). Genom att lägga till ett antal kriterier, till exempel att 

sjuksköterskorna ska ha en viss spridning i antal års erfarenhet eller ålder, kan dock 

resultatets överförbarhet öka (ibid.). Bolster och Manias (2010) använde ett sådant, 

stratifierat ändamålsenligt urval, genom att först tillfråga och samla in frivilliga 

deltagare som grupperades utifrån antal år i yrket. Därefter valdes deltagarna ut genom 

ett slumpmässigt urval. En negativ aspekt med det ändamålsenliga urvalet är att det inte 

ger någon garanti för att deltagarna är de som kan ge den fylligaste informationen av 

fenomenet.  

Två studier tillämpade bekvämlighetsurval (MacKay & Gregory 2011; Maddocks et al. 

2010). Bekvämlighetsurvalet betraktas som den svagaste urvalsmetoden. Det är en 

vanlig urvalsmetod i kvalitativ forskning, men är ingen garanti för att deltagarna är de 

mest informativa. Bekvämlighetsurval urval fungerar väl när deltagarna behöver hämtas 

från en viss sjukvårdsavdelning eller ett specifikt boende (Polit & Beck 2012) vilket är 
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fallet i studien av Maddocks et al. (2010) som ämnade utforska erfarenheter som 

sjuksköterskor inom vuxenpsykiatrin hade av att vårda vuxna som har psykisk ohälsa 

och är föräldrar. MacKay och Gregory (2011) skrev att de tillämpade ett ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval, men de beskrev inte hela urvalsprocessen. Det framgår inte hur 

många potentiella deltagare det fanns på den tillfrågade enheten, som inkluderade både 

avdelning och mottagning. Det anses som en svaghet i den här studien att inte kunna 

följa forskarnas urvalsprocess (Polit & Beck 2012). 

En artikel redovisade inte något urval då studien bygger på en tidigare studie 

(Chenoweth et al. 2015). Då den tidigare studien inte uppfyllde inklusionskriterierna 

och inte svarade på syftet med den här litteraturstudien har den studien inte inkluderats i 

resultatavsnittet. Uppsatsförfattarna har inte tagit del av den tidigare studien då den inte 

fanns fritt tillgänglig via Högskolan i Gävle. Det var en svaghet i denna litteraturstudie 

eftersom det inte gick att bedöma hur urvalstrategin har gått till. Samtidigt är den 

tidigare studien flitigt refererad i annan litteratur och utifrån det såg uppsatsförfattarna 

ingen anledning att ifrågasätta forskarnas vetenskapliga trovärdighet utifrån den 

metodologiska bristen.  

 

4.3 Metoddiskussion 
Valet av litteraturstudie var relevant utifrån studiens syfte – att få en beskrivande 

översikt (Polit & Beck 2012) av sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av 

personcentrerad vård i olika vårdkontexter. En svaghet har varit att det inte finns en 

allmän och vedertagen definition av termen personcentrerad vård. Valet av söktermer 

har utgått från hur Centrum för personcentrerad vård i Göteborg beskriver 

personcentrerad vård (GPCC 2016b)  

Vårt syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar av 

personcentrerad vård i olika vårdkontexter. I de flesta artiklar (Chenoweth et al. 2015; 

Östlund et al. 2015; Ross et al. 2015; Hayajneh & Shehadeh 2014; Rose & Yates 2013; 

MacKay & Gregory 2011: Bolster & Manias 2010) har sjuksköterskorna erfarenheter av 

personcentrerad vård och det är huvudsakligen detta som utgör vårt resultat. I några av 

artiklarna (Maddocks et al. 2010; McCarthy 2006) är det oklart om sjuksköterskorna har 

erfarenhet av personcentrerad vård, men de har uppfattningar om personcentrerad vård. 

Dock valde vi att inte redovisa resultaten uppdelat då det skulle försvåra möjligheten att 

se sammanhanget och likheter mellan sjuksköterskor i olika vårdkontexter.  

Att inkludera artiklar där sjuksköterskor har erfarenheter av familjecentrerad vård 

(MacKay & Gregory 2011) och motiverande samtal (Östlund et al. 2015) kan ses som 
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en svaghet i föreliggande litteraturstudie. Men då motiverande samtal beskrivs som en 

personcentrerad samtalsform (Östlund et al. 2015 & Fors 2014) har uppsatsförfattarna 

valt att inkludera den artikeln. När det gäller svårt sjuka barn blir den personcentrerade 

vården per automatik familjecentrerad då barnet inte ensamt kan behöva fatta beslut om 

vård inom onkologi som är fallet med artikeln i denna litteraturstudie (MacKay & 

Gregory 2011). 

Genom att söka i både PubMed och Cinahl har uppsatsförfattarna täckt in ett stort 

område av relevant forskning (Willman et al. 2011) vilket får ses som en styrka. Att 

använda sig av trunkering med asterisk (*) kan ses både som en styrka och en svaghet. 

Det ger en vidare sökning vilket kan medföra en större mängd ovidkommande träffar 

vilket ökar kraven på individen att sålla med noggrannhet. Men det kan också göra att 

studier, exempelvis nyligen publicerade, som annars kunde ha missats kommer med. 

Litteraturstudien baseras på nio artiklar, vilket kan ses som en svaghet då det är ett litet 

antal artiklar. Samtidigt rör detta sig om en beskrivande litteraturstudie som kom att 

omfatta kvalitativa studier och då är antalet deltagare av mindre betydelse då studien 

inte anses kunna komma till någon generaliserande slutsats i resultatet (Polit & Beck 

2012). De artiklar som har inkluderats i studien har dock tillhandahållit relativt stora 

mängder resultat från olika typer av vårdkontexter, vilket kan ses kompensera ett litet 

antal artiklar. En styrka i valet av artiklarna har varit att alla inkluderade artiklar har 

strukturen IMRAD, det vill säga innehöll introduktion, metod, resultat och diskussion, 

vilket kan ses som en strävan att säkerställa studiernas vetenskapliga kvalitet (Polit & 

Beck 2012; Willman et al. 2011). Författarna har dessutom försäkrat sig om att alla 

artiklar var peer-reviewed.  

I två studier medverkade sjuksköterskor som vårdade personer med demenssjukdom 

och två studier omfattade sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar på sjukhus, varav den 

ena specificerades som medicinavdelning. Övriga fem studier inbegrep sjuksköterskor 

som arbetade inom barnonkologi, vuxenpsykiatrin, tre kirurgavdelningar på ett sjukhus, 

en strålbehandlingsmottagning på ett sjukhus samt på 18 olika hälsocentraler inom två 

landsting.  

Artiklarna var skrivna på engelska och uppsatsförfattarnas har efter bästa förmåga 

översatt vårdkontexterna till svenska motsvarigheter då uppsatsförfattarna inte har haft 

tid och möjlighet att sätta sig in i sjukvårdens organisation och dess uppdelning i de 

länder där studierna är utförda. I en studie från Jordanien (Hayajneh & Shehadeh 2014) 

benämndes kontexten där sjuksköterskorna arbetade som en ”institution” för personer 
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med demenssjukdom. Uppsatsförfattarna var medvetna om att demensvården i 

Jordanien och Sverige kan se olika ut. I föreliggande litteraturstudie har institution 

översatts till ett boende för personer med demenssjukdom eftersom sjuksköterskorna i 

studien av Hayajneh och Shehadeh (2014) beskrev kontexten som ett boende för 

personer med demenssjukdom, till skillnad från en institutionsliknande sjukhusmiljö.  

Acute hospital medical settings i en studie av Bolster och Manias (2010) från Australien 

översattes till akutvårdsavdelning, utan att fästa någon vikt vid om det är exakt 

jämförbart med en svensk medicinsk akutvårdsavdelning. Översättningen kan ses som 

en svaghet, men då resultatet inte visar på stora skillnader beroende av vårdkontext får 

denna svaghet anses ha mindre betydelse i föreliggande litteraturstudie.  

Det kan också tilläggas att personcentrerad vård är ett växande forskningsområde och 

att en sammanställning av de få studier som finns kan ha ett intresse på grund av dess 

aktualitet, vilket kan ses som en styrka. Att bara en av studierna var gjord i Sverige 

skulle kunna påverka litteraturstudiens trovärdighet och överförbarhet på svenska 

förhållanden, men då majoriteten av studiernas resultat pekade i samma riktning och 

personcentrerad vård är ett etiskt förhållningssätt blir nationalitet på deltagarna i 

studierna av underordnad betydelse (Willman et al. 2011).  

I dataanalysen var det svårt att uppnå fullständig objektivitet. Förförståelse, som ses 

som en styrka i litteratursökningen (Polit & Beck 2012), kan ses som en svaghet i 

analysen då det finns risk för tolkning av innehåll som inte explicit framkommer. 

Styrkan var att båda uppsatsförfattarna har läst alla artiklar var och en för sig, gjort 

anteckningar och ringat in nyckelord (Polit & Beck 2012). Den slutgiltiga bedömningen 

och sammanställning av nyckelord och teman gjordes tillsammans.  

Intentionen var att endast omfatta forskningsetiskt godkända studier och det lyckades, 

vilket får anses vara en styrka. 

 

4.4 Kliniska implikationer 
Personcentrerad vård ses som nyckeln till effektivisering inom svensk hälso- och 

sjukvård. I Sverige satsas nu avsevärda resurser på att införa personcentrerad vård inom 

kommuner, landsting och regioner. En förutsättning för att öka effektiveten är att 

involvera och göra patienten delaktig i den egna vården i större utsträckning än vad det 

generellt sett görs idag. Att förändra ett etiskt förhållningssätt är en process som måste 

genomsyra hela organisationen och kan inte genomföras av bara ett fåtal medarbetare 

eller yrkesgrupper. Sjuksköterskor utgör en stor och betydelsefull del av hälso- och 

sjukvårdens personal och det kan därför vara klokt och intressant att tillvarata en 



 

25 

 

sammanfattning av de få dokumenterade erfarenheter och uppfattningar som 

sjuksköterskor har av personcentrerad vård och genomförandet av olika 

personcentrerade interventioner. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 
Det finns behov av mer forskning kring sjuksköterskors erfarenheter och uppfattningar 

om personcentrerad vård för att öka förståelsen av personcentrering samt identifiera 

hinder för implementering.  

 

4.6 Slutsats 
Sjuksköterskor i olika vårdkontexter hade liknande uppfattningar och erfarenheter av 

personcentrerad vård. De handlade om att se personen bakom patienten, att etablera en 

relation för att kunna individanpassa vården och göra patienten delaktig. 

Sjuksköterskorna beskrev också hinder och svårigheter. Personcentrerad vård är inget 

man gör när man har lite tid över. Det är ett etiskt förhållningssätt med en holistisk syn 

på människan som en fri individ med förmåga att fatta egna beslut och ta ansvar och det 

måste genomsyra hela hälso- och sjukvårdsorganisationen.   
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6. Bilagor 
 

6.1 Bilaga 1: Metodologisk matris 
 

Författare, år, 

land 

Titel Design/ 

ansats 

Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

1. Bolster & 

Manias 

 

År: 2010 

Australien 

Person-centred 

interactions between 

nurses and patients 

during medication 

activities in an acute 

hospital setting: 

qualitative observation 

and interview study 

Kvalitativ 

ansats. 

Naturalistisk 

observerande 

forsknings-

design. 

Elva sjuksköterskor och 25 

patienter vid en 

akutavdelning 

observerades. Samtliga 

sjuksköterskor, men bara 

16 patienter intervjuades.  

 

 

Observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer.  

Både sjuksköterskor och 

patienter observerades, 

men bara 16 av 

patienterna ville delta i 

intervjuerna. 

 

 

Innehållsanalys 

 

2. Chenoweth, 

Jeon, Stein-

Parbury, 

Forbes, 

Fleming, Cook, 

Cheah, Fletcher 

& Tinslay 

 

År: 2015 

Australien 

PerCEN trial participant 

perspectives on the 

implementation and 

outcomes of person-

centered dementia care 

and environments 

 

Kvalitativ 

ansats, 

beskrivande 

design. 

Uppföljning av 

tidigare 

interventions-

studie, för att 

bättre förstå den 

studiens resultat. 

Vårdchefer (29), 

sjuksköterskor och 

omvårdnadspersonal (70) 

verksamma på 38 boenden 

inom demensvård samt 

anhöriga (73) som deltog i 

en tidigare studie – som 

detta är en uppföljning på. 

 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, vårdplaner 

från 46 boende samt 

anteckningar från den 

tidigare 

interventionsstudien. 

 

Innehållsanalys, 

(vårdplanerna 

sorterades och 

klassificerades med 

dataprogrammet 

NVivo 8 QSR 

International, 2008). 
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3. Hayajneh & 

Shehadeh 

 

År: 2014 

Jordanien 

The impact of adopting 

person-centred care 

approach for people with 

Alzheimer´s on 

professional caregivers’ 

burden: An interventional 

study 

Kvalitativ 

ansats, 

beskrivande 

fenomenologisk 

design, en 

interventions-

studie. 

Tio professionella vårdare, 

varav sju sjuksköterskor, 

fyra allmänläkare, två 

fysioterapeuter, en 

psykiater och en dietist, 

samtliga tillhörande en 

institution där personer 

med Alzheimers sjukdom 

vårdades. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys baserad på 

hermeneutisk 

fenomenologisk teori 

enligt Van Manen 

(1990). 

 

4. MacKay & 

Gregory 

 

År: 2011 

Kanada 

 

Exploring family-

centered care among 

pediatric oncology nurses 

 

Kvalitativ 

ansats. 

20 sjuksköterskor som 

arbetade inom 

barnonkologi (avdelning 

och mottagning) på ett 

barnsjukhus i västra 

Kanada.  

Semistrukturerade 

intervjuer (person-centered 

interviewing)  

Tematisk analys (noga 

läsning, se mönster, 

mönster och koncept 

blev fem teman) 

5. Maddocks, 

Johnson,  

Wright &  

Stickley 

 

År: 2010 

Storbritannien 

A phenomenological 

exploration of the lived 

experience of mental 

health nurses who care 

for clients with enduring 

mental health problems 

who are parents 

 

Kvalitativ 

ansats. 

Fenomenologisk 

studie, 

utforskande 

design. 

Sex sjuksköterskor inom 

vuxenpsykiatri som har 

minst ett års relevant 

erfarenhet från sluten 

psykiatrisk vård och som 

under de tre senaste åren 

hade vårdat vuxna 

patienter som hade barn.  

Semistrukturerade 

intervjuer 

Trestegsanalys, 

författarna refererar 

både till fenomenologi 

och tematisk analys. 

Beskriver ett 

förfarande som slutar i 

fem analytiska teman.  
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6. McCarthy 

 

År: 2006 

Irland 

Translating person-

centred care: a case study 

of preceptor nurses and 

their teaching practices in 

acute care areas 

Kvalitativ 

ansats. Case 

study design.  

Praktiserande 

sjuksköterskor på 

kirurgavdelning som 

även var handledare av 

sjuksköterskestudenter 

och som hade minst 12 

månaders erfarenhet samt 

varit anställda minst tre 

mån på sjukhuset 

Deltagande observationer, 

dokumentation (insamling 

av journaler) och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Data analyserades i 

två steg. I första 

steget: en konstant 

komparativ analys – 

information kodas i 

teman. I steg två: 

dataanalysen var 

deduktiv och 

fokuserad på 

teoretiska 

”propositioner”.  

7. Rose & Yates 

 

År: 2013 

Australien 

Person centred nursing 

care in radiation 

oncology: A case study 

Case study 

design, 

deskriptiv, 

kvalitativ ansats. 

Tretton anställda på en 

strålbehandlingsmottagni

ng i Brisbane: 

sjuksköterskor, 

undersköterskor, läkare, 

avdelningschef, kurator 

och dietist.  

Semistrukturerade 

intervjuer bestående av 

specifika frågor för varje 

professionsgrupp om olika 

aspekter av den nya 

vårdmodellen 

(personcentrerad vård) 

Innehållsanalys enligt 

Graneheim & 

Lundman (2004). 

Analys av manifest 

och latent innehåll. 

Inspelningar, 

utskrifter och kodning, 

meningsenheter 

abstraherades, koder, 

kategorier och teman 

skapades.  
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8. Ross, Tod & 

Clarke 

 

År: 2014 

Storbritannien 

Understanding and 

achieving person-centred 

care: the nurse 

perspective 

Action research 

approach. 

Sju sjuksköterskor, tre 

undersköterskor och fyra 

sjuksköterskestudenter på 

en akutvårdsavdelning 

med medicinsk 

inriktning.  

Semistrukturerade 

intervjuer och uppföljande 

intervjuer eller 

diskussioner  

Dataanalys guidad av 

en ramverksanalys 

(framework analysis) 

som tillåter 

integrering av tidigare 

kunskaper. Utskrifter 

kodades med systemet 

NV-IVO version 9, 

QSR international, 

Australia. Teman 

utforskades, teoretiskt 

ramverk användes och 

delades med fem av 

deltagarna.  

9. Östlund, 

Wadensten, 

Kristofferzon &  

Häggström 

 

År: 2015 

Sverige 

 

Motivational 

interviewing: experiences 

of primary care nurses 

trained in the method. 

 

Deskriptiv 

design kvalitativ 

ansats 

20 distriktssjuksköterskor 

från 18 olika 

hälsocentraler i två 

landsting 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehållsanalys 
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6.2 Bilaga 2: Resultat matris 
 

Författare, år, land Syfte Resultat Urvalsmetod 

1. Bolster & Manias 

År: 2010 

Australien 

Att undersöka mötena mellan 

sjuksköterskor och patienter under 

läkemedelsrelaterade aktiviteter på 

en akutvårdsavdelning som har en 

uttalad personcentrerad vårdfilosofi.   

Sjuksköterskorna betonade att personcentrerad 

vård (PCC) handlar om att erbjuda 

individualiserad vård till patienterna, vilket är 

beroende på att man lärde känna patienterna. 

Relationen var enligt sjuksköterskorna avgörande 

för att förstå patientens behov, förväntningar och 

preferenser.  

Sjuksköterskorna betonar vikten av att samarbeta 

och att göra patienten delaktig. Några 

sjuksköterskor påtalade fördelarna med att göra 

patienten delaktig, speciellt för att uppnå en säker 

medicinering.  

Sjuksköterskorna ansåg att brist på tid begränsade 

deras möjlighet att etablera relationer med 

patienterna och föra diskussioner om läkemedel 

med dem. 

Ändamålsenligt urval 
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2. Chenoweth, Jeon, 

Stein-Parbury, Forbes, 

Fleming, Cook, Cheah, 

Fletcher & Tinslay 

 

År: 2015 

Australien 

Att förstå inkonsekvenser i resultaten 

från en tidigare studie där man mätte 

personcentrerad vård (PCC) och 

personcentrerad miljö (PCE) utifrån 

deltagarnas perspektiv. Deltagarna 

var vårdchefer, sjuksköterskor, övrig 

vårdpersonal och anhöriga. Syftet var 

att få deras synpunkter på om PCC 

och PCE hade gjort någon skillnad i 

kvaliteten på den utförda vården och 

resultat för de boende samt de 

faktorer som ansågs hindra eller 

gynna genomförandet av 

personcentrerad vård.  

Sjuksköterskornas såg många fördelar med PCC. 

Det gav styrning, färdigheter och motivation till 

vårdpersonalen. De såg ökat välmående och 

livskvalitet hos personer med demens och även 

minskad agitation. Sjuksköterskorna identifierade 

även hinder för införandet av PCC; dels att 

omvårdnadspersonal inte hade språket och dels att 

de anhöriga inte hade involverats och därmed 

saknade förståelse för förändringen i 

omsorgsarbetet. 

 

Denna studie har en pre-

/post-test/follow-up 

design och de går tillbaka 

till alla 38 demensenheter 

som har ingått i studien 

(fyra olika, PCC, PCE, 

PCC+PCE och en 

kontrollgrupp). 

3. Hayajneh & 

Shehadeh 

 

År: 2014 

Jordanien 

Syfte finns ej formulerat, men vi kan 

utläsa att de avser att beskriva 

betydelsen av införandet av en 

personcentrerad vårdfilosofi för 

arbetsbördan hos vårdpersonalen 

som vårdar personer med 

demenssjukdom.  

Forskningsfrågan: Vad är effekterna 

av införandet av personcentrerad 

vårdfilosofi på vårdpersonalens 

arbetsbörda i omhändertagandet av 

personer med Alzheimers sjukdom? 

Samtliga deltagare upplevde efter införandet av 

PCC en ökad tolerans att acceptera beteenden som 

de tidigare hade upplevt som svåra och besvärligt. 

Sjuksköterskorna beskriver att de fått en ökad 

empati och en förståelse för personen bakom 

demenssjukdomen. Deras kommunikation med 

patienterna har förbättrats och de upplever också 

att arbetsbördan har lättat.  

Ändamålsenligt urval 
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4. MacKay & 

Gregory 

 

År: 2011 

Kanada 

 

Att utforska den familjecentrerade 

vården (FCC) bland 

onkologisjuksköterskor som arbetar 

med barn på ett barnsjukhus i västra 

Kanada.  

Sjuksköterskornas erfarenheter är att FCC innebär att man 

måste inkludera familjen eftersom det är föräldrarna som 

fattar besluten kring barnets vård. Det är också viktigt att 

bygga en relation med hela familjen eftersom barnet alltid är 

tillsammans med sin familj. Sjuksköterskorna betonar också 

vikten av att utbilda patientfamiljerna samt inkludera dem i 

lagarbetet med andra yrkesgrupper.  

Deltagarna i studien identifierade en rad olika hinder för 

möjligheten att utföra FCC; kulturella och språk, tidsbrist, 

avsaknad av utbildning i FCC, brist på förtroende för 

vårdpersonalen, när uppfattningarna om vården går isär samt 

att vara ny i yrket utgjorde en svårighet.  

Ändamålsenligt 

bekvämlighetsurval  

5. Maddocks, 

Johnson,  Wright 

&  Stickley 

 

År: 2010 

Storbritannien 

Att utforska 

psykiatrisjuksköterskors erfarenhet 

av att vårda vuxna med psykisk 

ohälsa och som även är föräldrar. 

Sjuksköterskorna ansåg att de prioriterade personcentrerad 

vård framför familjecentrerad vård eftersom föräldern är den 

som är inlagd. Då personen ifråga har familj blir familjen per 

automatik inblandad i rehabiliteringen.  

Sjuksköterskorna tyckte att det är en självklarhet att de inte 

bara jobbar med patienten eftersom rehabilitering handlar om 

alla aspekter av personens liv, även det sociala livet. 

Sjuksköterskorna var eniga om de inte bör bli alltför 

involverade i patienternas barn för att det kan skada deras 

relation med patienten.  

Bekvämlighetsurval 

och snöbollsurval 

6. McCarthy 

 

År: 2006 

Irland 

Att undersöka hur handledande 

sjuksköterskor tolkar begreppet 

personcentrerad vård, omsätter 

PCC när de vägleder 

sjuksköterskeelever i praktiken.  

De handledande sjuksköterskorna såg PCC som ett uttryck för 

god etikett; att vara artig, att respektera individen, hans eller 

hennes rättigheter. De ser patienten som en klient eller en 

kund av tjänster i stället för en jämlik partner. Några deltagare 

uttryckte en viss oro för att patienten inte blivit informerad på 

ett bra och lämpligt sätt, men då handlade det mer om hur 

informationen hade lämnats. De avsåg ändå inte att involvera 

patienten i problem, undersökningar och vårdplanering. 

Ändamålsenligt urval 
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7. Rose & Yates 

 

År: 2013 

Australien 

Att utvärdera inverkan av den 

personcentrerade vårdmodellen 

som införts på en vårdmottagning 

för strålbehandling. 

Sjuksköterskor upplevde att de fick tid att lära känna 

patienterna bättre när de inte behövde hantera lika många 

patienter. De tyckte att det nya arbetssättet var mer 

tillfredsställande eftersom de fick följa patienterna genom 

hela behandlingsprocessen och lärde känna dem bättre.  

Sjuksköterskorna såg behovet av att involvera patienternas 

familjer och vänner eftersom behandlingen aldrig bara 

påverkar en person utan en hel familj. Deltagarna berättade att 

de blivit mer medvetna om behovet av att samordna vården 

efter avslutad behandling. Rollfördelningen mellan de olika 

yrkesgrupperna blev annorlunda. 

 

Ändamålsenligt urval 

8. Ross, Tod & 

Clarke 

 

År: 2014 

Storbritannien 

Att identifiera faktorer som enligt 

sjuksköterskorna underlättande 

personcentrerad vård (PCC) på en 

medicinavdelning på ett 

akutsjukhus, samt att identifiera 

hinder för att utbilda och 

åstadkomma praktiska tillämpbara 

resultat som kan vara användbara i 

utbildningssyfte för att hjälpa 

sjuksköterskor förstå vad PCC är 

och hur dess principer kan 

användas i praktiken. 

Sjuksköterskornas erfarenhet är att det är avgörande för den 

PCC att lära känna personen bakom patienten och bygga 

relationer. Att göra personen delaktig i beslut kring den egna 

vården underlättar PCC enligt studiens deltagare. Att 

involvera familjen är en stor del av PCC och speciellt när 

personen inte kan föra sin egen talan. PCC underlättas av att 

man är flexibel i mötet med och omvårdnaden av patienter. 

Sjuksköterskorna i studien gav exempel på när det fungerade 

bra och när utmaningar utgjorde hinder för möjligheten att 

utföra PCC. Tidsbrist, personalens attityd och förståelse samt 

ledarskapet var exempel på faktorer som kunde ha betydelse.  

Ändamålsenligt urval 
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9. Östlund, 

Wadensten, 

Kristofferzon &  

Häggström 

 

År: 2015 

Sverige 

 

Att beskriva erfarenheter av 

motiverande samtal hos 

primärvårdssjuksköterskor som 

tränats i metoden.   

Sjuksköterskorna tyckte att motiverande samtal (MI) var ett 

respektfullt sätt som ökade deras empatiska förmåga och att 

metoden satte dem på samma nivå som patienten eftersom 

sjuksköterskan klev ur rollen som rådgivare och expert. De 

upplevde att de fick ta tillvara patienternas erfarenheter och 

kunskaper och att det underlättar en bra kontakt. 

Erfarenheterna visar också att patienterna uppskattade att bli 

lyssnade på. Flera sjuksköterskor tyckte att det var svårt att 

lära om, att våga ta ett steg tillbaka och vara tyst. En del 

tyckte att det inte alltid fanns tid för MI. För att kunna 

använda MI måste det finnas stöd och uppmuntran från 

kolleger och ledning på arbetsplatsen. Förväntningar från 

patienterna kan också utgöra ett hinder då de förväntade sig 

råd och information.  

 

Ändamålsenligt urval 

 


