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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och den bör 

kunna bedrivas på alla vårdinrättningar. En personcentrerad vård bygger på en helhetssyn 

och utgår från patienternas berättelser om sjukdomen. Detta leder till att patienternas 

lidande lindras och att de blir delaktiga i vårdandet. Patienterna upplever dock inte alltid att 

vårdpersonalen uppfyller eller har rätt förutsättningar för att ge personcentrerad vård. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård. Metod: En 

kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: Ur resultatet framkom två 

teman med fyra subteman. Temat Arbetsmiljöns betydelse innefattade två subteman vilka 

var Upplevelse av tidsbrist samt Upplevelse av hierarkier och teamarbete. Det andra temat 

som framkom var Vårdrelationens betydelse och under detta tema framkom två subteman 

vilka var Att känna empati samt Att ha en helhetssyn. Slutsats: Att ge personcentrerad vård 

upplevdes både underlättande och påfrestande. För att den personcentrerade vården ska 

upplevas som endast underlättande krävs mer kunskap och tid. En personcentrerad vård 

ökade förståelsen för och delaktigheten med patienterna. 

Nyckelord: helhetssyn, kärnkompetens, relation, sjuksköterskeperspektiv 



 

ABSTRACT 

Background: Person-centred care is one of the nurses’ core competencies and should be 

able to provide in every health care facility. Person-centred care is built on a holistic view of 

the patient and is based on the patients’ narratives about the disease. This relieves the 

patients suffering and makes them a part of caring. However, patients do not always 

experience that the health professionals fulfill or have the right conditions to provide person-

centred care. Aim: To describe nurses’ experiences of providing person-centred care. 

Method: A qualitative literature study with a descriptive approach. Results: The analysis 

results in two themes and four subthemes. The theme Meaning of the working environment 

contains two subthemes; Experience time shortage and Experience of hierarchies and 

teamwork. The other theme was Meaning of care relations and under this theme two 

subthemes emerged which were To feel empathy and To have a holistic view. Conclusion: 

To provide person-centred care was perceived as something that could be facilitating and 

strenuous. In order for person-centred care to be perceived as only facilitating, more 

knowledge and time is required. A person-centred care increased understanding and 

participation with patients. 

Key words: core competence, holistic, nurses’ perspective, relationship 
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1 INLEDNING 

I Sverige har medellivslängden hos befolkningen ökat under en längre tid och den beräknas 

fortsätta öka. Idag finns det flertalet olika sjukdomar och försämrade hälsotillstånd som kan 

drabba oss människor. Det är vanligt att uppsöka vård när dessa försämringar i 

hälsotillståndet uppkommer. Det är möjligt att den enda kontakten med vården blir vid dessa 

tillfällen, vilket kan bidra till att hälso- och sjukvårdspersonal ser personen som en patient 

med en sjukdom istället för en unik person i sitt sammanhang. Den personcentrerade vården 

är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser samt en del inom vårdvetenskapen, vilken är 

under ständig utveckling. Främst de senaste åren har det personcentrerade förhållningssättet 

tilltagit och vidareutvecklats inom vården. Idag sammankopplas sjuksköterskors arbete med 

hög arbetsbelastning och stressiga arbetsdagar vilket kan medföra att varje enskild individ 

möjligen inte får den vård som önskas.   

Grundidén för examensarbetet är framtagen av forskargruppen vid Akademin för hälsa, vård 

och välfärd på Mälardalens Högskola men intresset för ämnesområdet väcktes redan under 

vår verksamhetsförlagda utbildning i termin fyra. Den verksamhetsförlagda utbildningen 

ägde rum på vårdavdelningar där studenter endast ansvarade för ett fåtal patienter. Det 

begränsade antalet patienter möjliggjorde att mer tid och intresse kunde tillägnas varje 

enskild patient. Detta skapade en bättre uppfattning om patienternas upplevelse av hälsa och 

ohälsa. Vi upplevde en positiv inverkan både på de patienter vi ansvarade för samt på oss 

som studenter, där patienternas tillit ökade i takt med varje möte med oss. Den ökade tilliten 

underlättade delaktigheten i vårdandet och vår upplevelse var att tilliten bidrog till en bättre 

relation med patienterna. Den ökade förståelsen för hur patienterna upplevde den 

individuella situationen möjliggjorde att vi tillsammans med patienterna fann styrkor och 

hinder för hälsa. Vi upplevde både tacksamhet och förvåning hos patienterna över att vi 

kunde ägna så mycket tid just för dem.   

Vår förhoppning med examensarbetet är att det ska generera i en djupare kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård vilket kan bidra till en fortsatt 

utveckling för vårdens kvalitet. 

2 BAKGRUND 

Bakgrunden avser att beskriva innebörden av personcentrerad vård, patienters upplevelser 

av personcentrerad vård samt den personcentrerade vårdens betydelse för vårdkvaliteten. 

Vidare beskrivs även teoretiskt perspektiv, lagar och styrdokument samt en 

problemformulering. 



2 

2.1 Personcentrerad vård 

I litteraturen beskrivs psykologen Carl Rogers som upphovsman till begreppet 

personcentrerad vård. På 1900-talet använde han ordet ”client-centred” men som senare 

övergick till ”person-centred”, när han talade om uppfattningen av fenomen som 

personlighet och mellanmänskliga relationer. Enligt Rogers var en av de viktigaste 

aspekterna i vårdandet att se personen som specialist på sin egen sjukdom (Edvardsson, 

2010). Professor Tom Kitwood var den som senare införde det personcentrerade arbetssättet 

i vården, med utgångspunkt inom demensvården. Det personcentrerade arbetssättet anses ha 

startat i Storbritannien men har sedan dess utvecklats världen över. Det är inte enbart inom 

demensvården som personcentrerad vård bedrivs längre utan inom alla olika 

vårdkonstellationer. Kitwood framförde att begreppet personcentrerad vård handlar om att 

se personen bakom sjukdomen trots att sjukdomen försvårar kommunikation, känslor och 

erfarenheter. Det är utifrån Kitwoods teori om personcentrerad vård som nuvarande 

forskning utgår (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

Inom omvårdnaden bör en personcentrerad vård vara i fokus, detta för att ge vården högsta 

möjliga kvalitet, öka patienternas tillfredställelse av vården och göra patienterna så delaktiga 

som möjligt i beslutsfattandet av deras vård (Willman, 2010). Det finns flera beskrivningar av 

begreppet personcentrerad vård men det är av betydelse att förstå att personcentrerad vård 

inte är detsamma som patientcentrerad vård eller patientfokuserad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Kärnan i den personcentrerade vården innefattar personens 

livsvärld, att alltid ha personens perspektiv på sjukdomen som utgångspunkt i vårdandet 

samt att bekräfta och se personen. Att involvera personen och dennes närstående i 

vårdprocessen är också en aspekt i det personcentrerade vårdandet. Det är av vikt att inom 

personcentrerad vård förstå patientens intressen samt behov och även att göra det lilla extra 

för varje enskild patient. Ordet personcentrerad vård används för att uppmärksamma en 

helhetssyn på patienten (Edvardsson, 2010). När vården är personcentrerad bör det kunna 

leda till att kunskap om patienternas egen hälsa förbättras. Det kan också leda till en större 

förmåga till egenvård samt att den ökar vårdens tillfredställelse och säkerhet. En 

personcentrerad vård syftar också till att bryta ner sjukvårdsorganisationernas hierarkier för 

att patienten inte ska hamna längst ned i hierarkin. För detta krävs en god relation med en 

fungerande kommunikation och tillit för att involvera patienten i sin vård (Willman, 2010). 

Centrum för personcentrerad vård (2017) menar att den personcentrade vården bör byggas 

på tre begrepp vilka är partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Vården ska främst 

baseras på patienternas egna berättelser om upplevda hälsoproblem och symtom. Den 

personcentrerade vården kan även baseras på patienternas liv berättat utifrån de närstående. 

Dokumentationen är något som är viktigt inom den personcentrerade vården eftersom den 

samlar alla olika delar till en helhetsbild. Tillsammans med de vårdade patienterna sätts mål 

och aktiviteter upp och framförs genom dokumentationen. En vårdplan som även innefattar 

uppföljningar skapas för den framtida vården, detta sker utifrån den berättelse som 

patienterna angivit. Den framtida vården utifrån patienternas berättelser bör planeras både 

på kort och lång sikt. Partnerskap är ett betydande begrepp för den personcentrerade vården 

som bygger på att sjuksköterskorna respekterar patienternas önskningar men även att en 

ömsesidig respekt för varandras kunskap finns. 
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2.2 Patienters upplevelser av personcentrerad vård 

Tidigare forskning visar att ett av de mest framträdande önskemål patienterna har är att 

vårdpersonalen ska vårda dem utifrån en helhetssyn. Patienterna uttrycker en förväntan om 

att bli betraktade som människor samt att bli sedda som individer och inte som sjukdomen 

och de problem som sjukdomen medför (Arakelian, Leo Swenne, Lindberg, Rudolfsson & von 

Vogelsang, 2017; Greenfield, Ignatowic, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014). Vidare 

framkommer det att vissa patienter trots implementeringen av personcentrerad vård 

upplever att vårdpersonalens fokus ligger på sjukdom och att kroppen uppmärksammas som 

ett problem (Arakelian, et al., 2017; Sharp, McAllister & Broadbent, 2015).  

Tidigare forskning visar på att patienterna kan uppleva att vårdpersonalen visar medkänsla 

vilket medför att de då uppmärksammar deras lidande samt att lidandet därmed kan lindras. 

En patient anser att den personcentrerade vården vidrör själen och att den nästan känns 

andlig. Det framkommer även att medkänslan som vårdpersonalen visar kan få patienterna 

att uppleva en känsla av att vara värderade, uppskattade och viktiga. Trots implementering 

av en personcentrerad vård upplever patienterna ibland att vårdpersonalen utför sitt jobb på 

rutin. Denna rutin gör att patienterna möjligtvis inte upplever att vårdpersonalen visar 

medkänsla samt att patienterna upplever att vårdpersonalen då utför så lite arbete som 

möjligt. Att inte bli sedd utifrån en helhetssyn kan medföra att patienterna känner sig 

respektlöst behandlade samt att identiteten suddas ut (Sharp, et al., 2015). Att behandlas 

med respekt är något som patienterna kan anse som viktigt enligt tidigare forskning. 

Personcentrerad vård kan medföra att patienterna upplever att vårdpersonalen visar mer 

respekt. De kan uppleva att de blir behandlade som vuxna och att vårdpersonalen tar dem på 

allvar och tror på det dem säger. De anser att de blir visade respekt både som patienter men 

också som personer. Att bli tillfrågade om deras egna önskemål och att vårdpersonalen 

verkligen lyssnar på dem kan patienterna uppleva som en del av den personcentrerade 

vården (Greenfield, et al., 2014; Kvåle & Bondevik, 2008). 

Det framkommer genom tidigare forskning att patienterna många gånger önskar vara 

inblandade, ha kontroll och vara delaktiga i den egna vården. När förlust av kontroll gällande 

beslutsfattande processer uppkommer kan det hos patienterna skapa ilska, maktlöshet, 

förvirring och frustration. (Greenfield, et al., 2014; Kvåle & Bondevik, 2008; Nicholson, 

2017). Det framkommer även att patienterna kan uppleva att vårdpersonalen till viss del 

uppmuntrar dem till delaktighet i vården men det finns en önskan om att denna uppmuntran 

skulle ske i ännu större utsträckning. Patienterna önskar vara delaktiga i besluten om sina 

vardagliga liv och i omvårdnaden vilket kan ses som en önskan om partnerskap (Kvåle & 

Bondevik, 2008; Poochikian-Sarkissian, Sidani, Ferguson-Pare & Doran, 2010). Tidigare 

forskning visar att patienterna som vårdas personcentrerat kan uppleva att de snabbare når 

en ökad hanteringsförmåga av svåra situationer och att de då även upplever att hopp om 

framtiden infinner sig. Patienterna kan även uppleva att den enskilda individens 

återhämtning har betydelse för sjuksköterskorna (Sharp, et al., 2015). 

Att patienterna kan uppleva kontinuitet som en viktig del inom den personcentrerade vården 

är något som framkommer av tidigare forskning. Detta för att det ökar möjligheten att få tillit 

och en förtroendefull relation till vårdpersonalen (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 
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2010; Greenfield, et al., 2014; Kvåle & Bondevik, 2008; Nicholson, 2017). Tidigare forskning 

visar att patienterna som vårdas på avdelningar där personcentrerad vård bedrivs beskriver 

att vårdpersonalen samarbetar mer vilket skapar en bättre atmosfär. Implementeringen av 

personcentrerad vård kan ha medfört att patienterna har uppmärksammat skillnader i 

bemötande och beteende hos vårdpersonalen. Patienterna kan inte uppleva någon nämnvärd 

hierarki mellan yrkesgrupperna och de värdesätter när vårdpersonalen överför information 

samt rådfrågar med varandra. Detta kan underlätta för en förtroendefull relation till 

vårdpersonalen då patienterna inte behöver upprepa deras historia och sjukdomsberättelse 

flertalet gånger (Naldemirci, Wolf, Elam, Lydahl, Moore & Britten N, 2017). Där 

personcentrerad vård är implementerad kan patienterna uppleva att de själva står närmre 

vårdpersonalen och därmed upplever de en större gemenskap med dem, vilket framgår 

utifrån tidigare forskning (Greenfield, et al., 2014; Kvåle & Bondevik, 2008; Naldemirci, et 

al., 2017; Nicholson, 2017). 

Tidigare forskning visar att patienterna kan uppleva att vården de får samt miljön på 

vårdavdelningen är viktig för den personcentrerade vården och något som även är betydande 

för välbefinnandet (Edvardsson, et al., 2010; Greenfield, et al., 2014; Kvåle & Bondevik, 

2008; Nicholson, 2017). Det framkommer dock genom tidigare forskning även att 

patienterna ser den personcentrerade vården som ett privilegium då de kan uppleva att 

vårdpersonalens arbetsbelastning är tung. Patienterna kan även uppleva att det krävs 

personliga uppoffringar från vårdpersonalen för att bli vårdade på ett personcentrerat sätt. 

Dessa uppoffringar kan exempelvis vara att vårdpersonalen stannar kvar på övertid eller inte 

tar den rast de är berättigade till (Sharp, et al., 2015). Vidare visar tidigare forskning att 

patienterna ibland upplever att den personcentrerade vården kan påverkas när 

vårdpersonalen har för lite tid att avsätta för dem (Edvardsson, et al., 2010; Sharp, et al., 

2015). Tidigare forskning kan visa på att patienterna sammankopplar inskrivning på sjukhus 

med en ångestfylld och stressande händelse. Detta eftersom det innebär att de lämnar deras 

trygga platser och istället blir beroende av andra (Arakelian, et al., 2017; Sharp, et al., 2015). 

2.3 Den personcentrerade vårdens betydelse för vårdkvaliteten 

Forskning som genomförts kan visa på att en ökad tillfredsställelse samt en bättre 

vårdkvalitet skapas genom att planera vården utifrån patienternas uppfattningar och 

förväntningar. Omsorgen samt personcentreringen är något som patienterna kan koppla 

samman med omvårdnadskvaliteten. Kvaliteten som patienterna upplever kan bero på 

omfattningen av den visade omsorgen samt av omfattningen av det personcentrerade 

arbetssättet (Edvardsson, Watt & Pearce, 2016). Tidigare forskning kan visa på att 

patienterna även förknippar vårdpersonalens beteende med vårdens kvalitet. Beteenden 

skiljer sig hos alla människor men genom ett personcentrerat förhållningssätt kan vissa 

egenskaper öka såsom respekt, medkänsla och uppmärksamhet vilket därmed leder till ökad 

vårdkvalitet. Där personcentrerad vård bedrivs kan även livskvaliteten hos patienterna vara 

högre och förmågan till aktiviteter i dagliga livet vara förbättrad (Edvardsson, et al., 2016; 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson, 2013).  
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Det framkommer genom tidigare forskning att när vårdpersonalen genom att ge 

personcentrerad vård visar medkänsla, engagemang och respekt för patienterna kan det 

medföra det att patienterna blir aktiva mottagare av vården. När patienterna är aktiva 

mottagare av vården och när vårdpersonalen visar medkänsla kan det medföra att 

patienternas lidande lindras vilket medför en ökad vårdkvalitet. Om patienterna istället är 

passiva mottagare av vården på grund av att vårdpersonalen inte visar medkänsla uppnås 

inte samma vårdkvalitet. När vårdpersonalen visar sitt deltagande för patienternas behov, 

problem och önskemål samt uppmuntrar patienterna till deltagande kan patienterna känna 

efter utskrivning, att vården varit tillfredsställande och att den personcentrade vården gav en 

högre grad av egenvård. När ord som helhetssyn, medkänsla, respekt och kontinuitet präglar 

vården kan patienterna uppleva att vården är som bäst (Greenfield, et al., 2014; Poochikian-

Sarkissian, et al., 2010; Sharp, et al., 2015). 

Socialstyrelsen (2011) beskriver vikten av en personcentrerad, säker och jämlik vård för att 

vården ska vara så bra som möjligt. Delaktighet, patientsäkerhet samt patientinflytande 

baseras på bemötandet och förtroendet som patienterna upplever i mötet med sjukvården. 

Brister i mötet riskerar att äventyra att viktig information utelämnas samt att patienterna i 

framtiden undviker att uppsöka vården igen trots behov. Patienterna identifieras som 

experter på sig själva och sina kroppar där varje patient är unik.  

Vårdförbundet (2017) beskriver omställningen till den personcentrerade vården som en 

långsiktig förändring som kräver både mod och ansträngning. Förhållningssättet och 

människosynen är nära sammanfogat till personcentrerad vård, något som idag inte är en 

självklarhet inom all vård. Personcentrerad vård ska dock kunna ges i alla möten inom 

vården oavsett om besöken är långa eller korta. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Erikssons (2014, 2015b) teori om vårdrelation, helhetssyn samt att dela har valts som 

teoretiskt perspektiv. Eriksson (2014, 2015b) beskriver att vårdrelationen bidrar till ett sant 

möte med utrymme för växt. Helhetssynen synliggör människans olika delar som består av 

kropp, ande och själ. Vidare beskrivs att dela som vårdandets kärna.  

2.4.1 Vårdrelation 

Vårdrelationen bygger på relationen mellan vårdare och patient. Ömsesidighet är en viktig 

del inom relationen. Relationen skapar ett sant möte med tillfälle för vårdaren att på ett äkta 

sätt förmedla kärlek vidare till patienten. Ett utrymme för att växa skapas genom relationen, 

där vårdaren inte får påskynda processen. Att lära sig om givande och tagande är något som 

kopplas ihop med ömsesidighet och ömsesidighet är något som kräver aktivt deltagande från 

både vårdare och patient. Genom en god vårdrelation ökar vårdarens strävan för en större 

kunskap om patienten och att vårdprocessen förblir vårdande. Vårdprocessen innefattar tre 

delar; patientanalys, prioritering samt vårdhandling och vårdrelationen är viktig del för att 

vårdprocessen ska fungera optimalt (Eriksson, 2014). Ligger inte relationen till grund för 
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vårdprocessen riskeras vårdandets kvalitet. Kontinuiteten är även den viktig inom 

vårdrelationen och stödjer patientens utveckling till en bättre hälsa. För att stödja 

kontinuiteten utgår arbetet från att vårdaren ansvarar för ett begränsat antal patienter. 

Vårdarens uppgift blir sedan att skapa en relation med dessa patienter (Eriksson, 2014).   

2.4.2 Helhetssyn 

En helhetssyn på patienten innebär att vårdaren tar hänsyn till kropp, ande och själ. Kropp 

liknas som det biologiska hos människan, ande liknas som det andliga och själ liknas som det 

psykologiska. Tillsammans bildar patientens kropp, ande och själ en helhet. En helhet bidrar 

till patientens känsla av att vara hälsa, vilket är ett dynamiskt tillstånd (Eriksson, 2014). 

Vårdaren kan stödja patienten till att vara hälsa men kan inte ge patienten hälsa. Varje 

patient är en unik människa och vården ska därför anpassas individuellt. Helhetssynen 

speglar en syn på patienten som helhet, att patienten ses i relation till exempelvis tro, 

drömmar, känslor och önskningar. Vårdandet inkluderar också patientens omvärld vilken 

har en viktig betydelse för hälsoprocessen, omvärlden innefattar exempelvis familj, närmiljö 

samt vänner. Vårdandet bör inte utgå från bestämda lagar utan ska utgå från varje enskild 

individ, eftersom vårdrelationen inte kan förutbestämmas (Eriksson, 2014). Eriksson (2015b) 

beskriver att en helhetssyn på patienten innebär att vårdaren är medveten om att patienten 

består av många olika delar. Det krävs förståelse för dessa olika delar för att förstå helheten. 

Mellan de olika delarna finns ett samband, därför är det av vikt för vårdaren att vara 

medveten om att allt samverkar för att skapa sig en helhetssyn. Alla de olika delarna påverkar 

patientens möjlighet att uppleva en helhet och dessa delar omfattar även de professioner som 

arbetar runt patienten. Exempelvis kan detta innefatta att läkare och sjukhuspräster erbjuds 

att studera vårdvetenskap för att öka inblicken. För att helhetssynen ska fungera bör alla 

professioner som arbetar med patienten finna ett gemensamt mål att sträva mot.  

2.4.3 Att dela 

Eriksson (2015b) beskriver vårda är att dela något. Patienten och vårdaren blir tillsammans 

delaktiga av samma helhet inom vårdandet genom att ansa, leka och lära, vilket beskrivs som 

vårdandets kärna. Ansningen skapar för människan främst en känsla av kroppsligt välbehag 

och renlighet. Lekandet tillhör människans naturliga beteendemönster och skapar en känsla 

av tillfredsställelse och tillit. Lärandet skapar möjlighet för utveckling och ständig förändring, 

vilket leder till nya vägval och möjligheter för människan. Det naturliga lärandet bör växa 

fram ur den enskilda människans behov som bidrar till glädje. Delandet kan ske på olika sätt 

och variera i djup och utbredning beroende på situation. Att dela något är att ha något 

gemensamt med varandra, där djupet av delandet påverkas av förståelsen och reflektion. Det 

gemensamma kan exempelvis vara att dela sorg eller att dela något i livet. Gemenskapen blir 

därför utgångspunkten för de vidare kommande handlingarna. Delandet kopplas även 

samman med närvaro, vilket innefattar att vara närvarande i tid och rum. Genom närvaron 

kan delaktighet lösa upp ohälsosamma känslor eller upplevelser så som ångest eller smärta 

hos patienten. Att uppleva sig själv som en individ med egen identitet samt en varande helhet 

är en förutsättning för att kunna tro på sig själv och andra. Detta är något som krävs för att 

kunna dela något med en annan människa (Eriksson, 2015b). Ett delande från vårdaren 
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involverar även att dela med den naturliga andra. Den naturliga andra liknas med far, mor, 

syskon eller vänner, som tillsammans med patienten skapar en helhet då de är en del inom 

ett sammanhang (Eriksson, 2015b).  

2.5 Lagar och styrdokument 

I Patientlagen (SFS 2014:821) beskrivs vikten av samtycke och delaktighet i vårdandet, att 

integriteten ska respekteras och att hälso- och sjukvården ska bedrivas i enighet med 

patienten. Syftet med lagen är att stödja integriteten, självbestämmanderätten och 

delaktigheten i vården. Enligt Hälso och sjukvårdslag (SFS 2017:30) är en god vård ett krav. 

Det uppfylls bland annat genom att vården ska hålla god kvalitet samt främja kontinuitet och 

trygghet för patienten.  

Personcentrerad vård beskrivs som en av sjuksköterskans kärnkompetenser. Den 

personcentrerade vården utmärker sig genom att patient och närstående ses som unika 

individer med olika behov och uppfattningar. Sjuksköterskan har ett ansvar för att 

omvårdnaden sker i samverkan med patient och närstående och för att vården ska ske i ett 

partnerskap. Sjuksköterskan ska arbeta tillsammans med patienten för att goda kontakter 

och en god kontinuitet ska infinna sig (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) framför att sjuksköterskans roll i den personcentrerade vården 

betyder att personen bakom sjukdomen ska ses samt att patienten ska ses som en partner i 

vårdandet. På vilket sätt sjuksköterskan arbetar har stor betydelse för om vården ska bli 

personcentrerad eller inte.  

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att personcentrerad vård kan ha en god inverkan på patienters 

upplevelser och tillfredsställelse av vården samt på vårdens kvalitet. Vårdrelationen och 

delaktigheten är något som bland annat ligger till grund för vårdens kvalitet. Relationen 

bygger på ömsesidighet som kräver deltagande från både patienter och vårdpersonal. 

Tillsammans är de delaktiga av samma helhet, vilket sammankopplas med att vara 

närvarande i tid och rum. Trots att personcentrerad vård ska bedrivas på alla 

vårdavdelningar kan patienter uppleva att den personcentrerade vården uteblir på grund av 

tidsbrist och hög arbetsbelastning hos vårdpersonalen. Patienter kan också uppleva att 

vårdpersonalens beteende är starkt förknippat med vårdens kvalitet. Beteendet är något som 

patienter kan uppleva förändras med hjälp av den personcentrerade vården genom att de blir 

behandlade med större respekt och medkänsla. Att vissa patienter ser den personcentrerade 

vården som ett privilegium på grund av vårdpersonalens tidsbrist och tunga arbetsbelastning 

kan vara ett problem. Detta då den personcentrerade vården är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser och är en vård som ska kunna bedrivas på alla ställen. Enligt lag har 

sjuksköterskor ett ansvar att respektera patienters integritet samt att bedriva vården i enighet 

med dem. Den personcentrerade vården är något som borde generera i positiva upplevelser 

av vårdtiden men tidigare forskning visar att så är inte alltid fallet. En ökad kunskap om 
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sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård kan bidra till en fortsatt 

utveckling för vårdens kvalitet. Detta då sjuksköterskor har en viktig roll inom den 

personcentrerade vården. På vilket sätt de arbetar kan ha betydelse för om vården blir 

personcentrerad eller inte.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård.  

4 METOD 

En kvalitativ ansats valdes till examensarbetet då Friberg (2012) beskriver att syftet hos 

kvalitativa studier avser att belysa upplevelser av ett fenomen. Då examensarbetets syfte var 

att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad vård ansågs denna ansats 

vara högst relevant. Metoden som valdes var en litteraturstudie med beskrivande syntes 

enligt Evans (2002). Vidare nämner Evans att när en beskrivande syntes används resulterar 

det i att det skapas en minimal omtolkning av data. Denna typ av analysmetod valdes då den 

skapar en djupare kunskap av ett ämnesområde, i detta fall sjuksköterskors upplevelse av att 

ge personcentrerad vård. 

4.1 Datainsamling och urval 

Enligt Evans (2002) innebär första steget i en litteraturstudie att samla in tillräckligt med 

datamaterial som är relevant för syftet till examensarbetet.  

Kvalitativa artiklar söktes fram i databaserna CINHAL plus samt i PubMed. Artiklar som 

söktes fram i CINHAL plus skulle vara peer-reviewed och publicerade mellan det egenvalda 

tidspannet 2010-2017. Sökkombinationer utfördes i CINAHL plus med orden ”person 

centred care”, nursing practice, qualitative, nurse* experience, “nurse perspective”, registered 

nurse, nurse* feelings, PCC och nurse*. Enligt Östlundh (2012) säkerställer inte en 

avgränsning med Peer Reviewed om den enskilda artikeln är vetenskaplig. Däremot ökar 

möjligheten för det då endast publicerade artiklar i vetenskapliga tidskrifter visas. 

Artiklar som söktes fram i PubMed skulle vara publicerade de senaste fem åren. Fem-

årsintervallen valdes eftersom egenvalda tidsavgränsningar inte var möjligt att ange. 

Sökkombinationer utfördes i PubMed med orden ”person centred care” och ”nurses 

experiences”. I PubMed finns ingen begränsning i form av Peer-Reviewed utan istället kan 
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den vetenskapliga tidsskriften kontrolleras via Ulrischweb. Via Ulrischweb kan information 

inhämtas om tidskriften är Refereed, vilket Östlundh (2012) menar har samma betydelse 

som att en artikel är Peer Reviewed. 

Om över 100 träffar framkom av sökkombinationerna i CINAHL plus eller PubMed lades 

ytterligare ord eller avgränsningar till. Inklusionskriterier för samtliga artiklar som söktes 

fram var att de skulle vara vetenskapligt skrivna och innefatta sjuksköterskors upplevelser av 

att ge personcentrerad vård. Dessa artiklar skulle vara publicerade inom tidsspannet sju och 

fem år. Några artiklar innefattade även andra yrkesgrupper men endast sjuksköterskors 

upplevelser beaktades i dessa då texten i artiklarnas resultat var uppdelade utifrån 

yrkesgrupper, personer vars förnamn kunde kopplas till tillhörande yrkesgrupp eller alla i 

studien samtyckte. Trunkering i form av ”*” har använts vid vissa sökord då Östlundh (2012) 

beskriver att det ökar möjligheten att få upp olika ändelser av det önskade ordet. Boolesk 

söklogik i form av AND mellan sökorden har använts eftersom Östlundh (2012) beskriver att 

sökningen då begränsas till dokument som innefattar båda sökorden.   

Artiklar som exkluderades var de som bestod av ”review”, de artiklar som var kvantitativa 

samt artiklar som endast tog upp specialistsjuksköterskors upplevelser. De artiklar som 

endast beskrev patienternas eller anhörigas upplevelse av personcentrerad vård exkluderades 

också. Databassökningen finns beskriven i sökmatrisen under Bilaga A. 

Under framsökningen av artiklar lästes de rubriker som framkom av sökningarna. I artiklar 

som utifrån rubriken var relevanta för syftet lästes sammanfattningen, om detta inte var 

relevant för syftet valdes de bort. De artiklars sammanfattning som ansågs ha betydelse för 

examensarbetets syfte lästes sedan vidare. Ett konto på CINAHL plus skapades för att kunna 

spara dessa artiklar i en mapp för att lättare vara åtkomliga. När hela artikeln hade lästs och 

om dess innehåll var av betydelse för examensarbetet sparades den och kvalitetsgranskades. 

Antalet sparade artiklar i CINAHL plus var slutligen 10 stycken. De 3 artiklarna som valdes 

från PubMed skrevs direkt in i sökmatrisen, vilket även gjordes med artiklarna från CINAHL 

plus. Kvalitetsgranskning genomfördes utifrån Fribergs (2012) 13 frågor för granskning av 

kvalitativa artiklar. Frågorna till kvalitetsgranskningen omformulerades till att kunna svara 

JA eller NEJ på. För varje JA fick artikeln 1 poäng och för varje NEJ fick den 0 poäng. Dessa 

frågor samt varje enskild artikels granskning redovisas i Bilaga B. Efter granskningen valdes 

12 av de 13 först utvalda artiklarna med till resultatet. En artikel valdes bort efter 

kvalitetsgranskningen då det inte framgick i texten om den, trots höga poäng, var etiskt 

godkänd. Det anses av skribenterna av examensarbetet vara av stor vikt att vetenskapliga 

artiklar är etiskt godkända eftersom forskningen innefattar människor.  

De 12 artiklarna som valdes med till examensarbetet och som ligger till grund för resultatet 

visas i artikelmatrisen i Bilaga C. Där visas även titel, författare, syfte, metod och resultat 

samt artikelns poäng som synliggör nivån på kvaliteten i artiklarna utifrån 

kvalitetsgranskningen. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 

I andra steget beskriver Evans (2002) att analysen av insamlade data startar. Artiklarna ska 

läsas igenom flera gånger för att en uppfattning och en helhetsbild av vad som beskrivs i 

dessa ska skapas. Därefter ska nyckelfynd hittas i artiklarna och sedan skrivas ned. Dessa 

nyckelfynd ska innefatta det viktigaste i resultatet som är det mest framträdande och som 

besvarar examensarbetets syfte (Evans, 2002). 

Artiklarna lästes var för sig flertalet gånger för att finna det mest framträdande i resultatet 

som var relevant och kunde kopplas till syftet för examensarbetet. För att hela tiden ha syftet 

i åtanke skrevs det ner på ett enskilt papper som placerades mitt på bordet. Nyckelfynden 

ströks över med markeringspenna och skrevs sedan tydligt ner på ett papper. Detta gjordes 

för att på ett strukturerat sätt kunna få en överblick över nyckelfynden. Varje artikel kodades 

med siffror som skrevs i kanten till varje nyckelfynd för att senare i processen kunna se från 

vilken artikel varje nyckelfynd kom.  

Enligt Evans (2002) handlar det tredje steget om att finna likheter och skillnader i de 

framtagna nyckelfynden. Dessa likheter och skillnader ska jämföras och utifrån det ska 

teman och subteman framkomma. Nyckelfynden som fanns utskrivna på papper lästes 

noggrant för att urskilja skillnader och likheter. De nyckelfynd som ansågs handla om 

liknande upplevelser klipptes sedan ut och placerades på bordet. Nyckelfynden diskuterades 

flertalet gånger och grupperades sedan utifrån gemensamma likheter. Detta skapade då fyra 

grupperingar där varje gruppering senare i processen bildade två teman och därefter 

framkom fyra subteman.  

I det fjärde steget enligt Evans (2002) ska varje tema samt subtema beskrivas utförligt. Citat 

kan med fördel användas för att styrka fynden som hittats. Två teman och fyra subteman 

framkom och dessa skrevs ned i löpande text i form av resultatet. Citat som var tydligt 

förknippade med varje enskilt subtema skrevs ned för att styrka sjuksköterskornas 

upplevelser och ge exempel från originalartiklarna.  

I Tabell 1 följer ett exempel på nyckelfynd, teman och subteman som framkommit genom 

analysen enligt Evans (2002) 
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Tabell 1: Nyckelfynd, teman och subteman 

 

Nyckelfynd 

 

Tema 

 

Subtema 

  

“…If you could only sit there and listen for 

as long as needed, but…” (Walker & 

Deacon, 2016, s.43). 

“It would be good to have a person who 

could spend quality time to make the new 

resident feel at home…Everyone is so busy 

when the person is admitted.” (Ellis & 

Rawson, 2015, s.2009).  

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmiljöns betydelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att uppleva tidsbrist  

 

 

 

 

“To be able to succeed and work person-

centered you need to have everybody on 

board. Or at least most of them and the 

right people I say.” (Naldemirci, Wolf, 

Elam, Lydahl, Moore & Britten, 2017, s.6). 

“Some nurses identified professional 

conflict concerning medical decisions and 

perceived this as having a negative impact 

on the quality of a trusting relationship.” 

(Walker & Deacon, 2016, s.43) 

 

 

 

 

 

Upplevelse av hierarkier 

och teamarbete 

 

4.3 Etiska överväganden 

De etiska riktlinjer som togs hänsyn till under examensarbetet har utarbetats av 

Vetenskapsrådet (2017). Vidare beskriver Vetenskapsrådet (2017) att om författarna till 

artiklarna följer de etiska riktlinjer som finns anses artiklarna ha en hög kvalitet då 

författarna med hjälp av riktlinjerna håller en god dokumentations- och forksningssed. Då 

riktlinjerna följs motverkas också att oredlighet i forskningen förekommer. Med oredlighet 

menas bland annat att förfalska och plagiera vårdvetenskapliga data eller resultat. 

Forskningens resultat ska presenteras på ett uppriktigt och tydligt sätt för att andra ska ha 
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möjlighet att upprepa forskningen. Kvaliteten på artiklarna kan bland annat säkerställas 

genom att dem granskats flera gånger. De som granskar artiklarna består bland annat av en 

forskningsetisk nämnd och av Peer-Reviewers, vilka ger kritik och rekommendationer om 

artikeln borde publiceras (Vetenskapsrådet, 2017). 

Polit och Beck (2016) beskriver att artiklar som är Peer-Reviewed är mer respekterade än 

artiklar som inte är det. Enligt Eriksson (2015a) är en självklar forskningsetisk princip att 

vara ärlig i refererandet och att författaren inte bara för fram det som gynnar dennes åsikter 

utan även för fram relevant kritik inom området som undersöks. Att använda sig av APA-

manualen är vanligt inom vårdvetenskapen, vilken har direktiv för hur referenserna ska 

ställas upp. För att styrka de valda källorna och undvika plagiering har refererandet skett 

enligt APA (American Psychological Association, 2017). Detta möjliggör för läsarna att själva 

kontrollera att originalkällorna överensstämmer med informationen som angivits i 

examensarbetet. 

Samtliga vårdvetenskapliga artiklar som valdes till litteraturstudien är skrivna på engelska 

och översattes så objektivt som möjligt till svenska för minsta möjliga förvrängning av 

resultatet skulle ske. Lexikon användes för att få en så sanningsenlig översättning som 

möjligt.  

5 RESULTAT 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge personcentrerad 

vård. Resultatets teman visas nedan i Tabell 2 och presenteras sedan i löpande text under 

dessa rubriker. 

Tabell 2: teman och subteman 

 

Tema 

 

Subtema 

 

Arbetsmiljöns betydelse 

 

Att uppleva tidsbrist  

 

Upplevelse av hierarkier och teamarbete 

 

Vårdrelationens betydelse  

 

Att känna empati 

 

Att ha en helhetssyn 
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5.1 Arbetsmiljöns betydelse 

Ett av två teman som framkom var Arbetsmiljöns betydelse. Det ansågs av sjuksköterskorna 

att arbetsmiljön påverkade i vilken grad de kunde ge personcentrerad vård. Faktorer som 

påverkade detta var tidsbrist samt svårigheter med hierarkier och förståelse för varandras 

arbetsområden inom arbetsteamet. Två subteman framkom; Att uppleva tidsbrist och 

Upplevelse av hierarkier och teamarbete.  

5.1.1 Att uppleva tidsbrist  

Brist på tid upplevdes av sjuksköterskorna som ett hinder för att kunna utföra 

personcentrerad vård. Tidsbristen medförde att sjuksköterskorna ansåg att deras 

välbefinnande påverkades när de inte kunde bemöta patienterna som de önskade (Smythe, 

Jenkins, Galant-Miecznikowska, Bentham & Oyebode, 2016; Walker & Deacon, 2016). Den 

stressiga tillvaron och tidsbristen gjorde att sjuksköterskorna upplevde svåra situationer där 

de kände sig otillräckliga. ”If you could only sit there and listen for as long as needed, 

but…” (Walker & Deacon, 2016, s 43). 

Där personcentrerad vård hade implementerats upplevde sjuksköterskorna att det inte fanns 

tillräckligt med tid för att utveckla och testa nya tekniker och arbetsuppgifter som hörde till 

ett personcentrerat arbetssätt. Exempelvis skulle sjuksköterskorna lära sig att dokumentera 

på ett personcentrerat sätt men de upplevde att tiden för detta inte räckte till då det tog lång 

tid att lära sig (Naldemirci, et al., 2017; Røsvik, Kirkevold, Engedal, Brooker & Kirkevold, 

2011; Smythe, et al, 2016). Detta medförde att sjuksköterskorna ägnade mer tid till att 

dokumentera och därmed hade mindre ork, möjlighet och tid till att utveckla och förbättra 

sitt praktiska arbete genom att vara närvarande i arbetet med patienterna (Naldemirci, et al., 

2017; Smythe, et al, 2016). Sjuksköterskorna upplevde att de var tvungna att lämna de 

personcentrerade och vårdande aspekterna åt sidan då det fanns så lite tid till detta. Detta på 

grund av behovet att prioritera uppgifter så som medicinronder, pappersarbete och 

administrativa uppgifter. Tidsbristen som gjorde att de behövde lämna det personcentrerade 

arbetssättet medförde att sjuksköterskorna kände sig pressade och de upplevde att annan 

vårdpersonal hade möjlighet att ägna mer tid till patienterna än de själva (Bolster & Manias, 

2010; Smythe, et al., 2016). I arbetsmiljöer där personcentrerad vård hade implementerats 

och där det uppkom situationer där arbetet ibland behövde utföras snabbt kunde det leda till 

att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist (Ross, et al., 2014).  

5.1.2 Att uppleva hierarkier och teamarbete 

I vilken grad den personcentrerade vården bedrevs upplevdes av sjuksköterskorna bero på 

yrkesskicklighet och attityder inom personalgrupperna. Sjuksköterskorna uppmärksammade 

konflikter mellan professioner när det gällde medicinska beslut. De upplevde även 

interprofessionella hierarkier mellan doktorerna och dem själva vilket gjorde det svårare att 

arbeta personcentrerat. Sjuksköterskorna upplevde att läkare motsatte sig genomförandet av 

personcentrerad vård medan de själva däremot tidigt tog sig an denna typ av vård vilket 

pekade på organisatoriska hinder (Naldemirci, et al., 2017; Walker & Deacon, 2016).   
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Sjuksköterskorna ansåg att det krävdes ett större engagemang från läkarna i teamet för att en 

personcentrerad vård utifrån patientens önskemål skulle uppfyllas (Naldemirci, et al., 2017; 

Walker & Deacon, 2016).  Ett bättre samarbete mellan professionerna krävdes för att kunna 

implementera samt utveckla den personcentrerade vården (Bolster & Manias, 2010; 

Naldemirci, et al., 2017; Walker & Deacon, 2016).  

To be able to succeed and work person-centered you need to have everybody on board. Or at 

least most of them and the right people I say. Because there are always leading personalities in 

a ward and if they are with you it’s often a bit easier to get the rest of the staff on board too. 

They make it happen. But it has to start at the top. I mean, it’s the whole chain down 

(Naldemirci et al., 2017, s.6).  

För att lösa dessa hierarkiska problem på arbetsplatsen krävdes vägledning av en ledare och 

sjuksköterskorna upplevde att ledarskap inom den personcentrerade vården var viktigt. De 

värdesatte när ledarna i och med den personcentrerade vården visade sitt engagemang inom 

vårdandet. Sjuksköterskorna såg dessa ledare som förebilder. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig uppmuntrade och stöttade i att ge en bättre vård. De upplevde 

även sig själva som förebilder för andra professioner inom vården. På de avdelningar där 

cheferna ansågs vara frånvarande upplevde sjuksköterskorna att vårdens kvalitet påverkades 

på ett negativt sätt. De upplevde sig inte vara nöjda med ledarskapet när cheferna endast var 

närvarande ibland. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde känna sig bortglömda och 

ensamma på arbetsplatsen, trots att de hade ett bra förhållande till cheferna (Rokstad, et al., 

2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att ett personcentrerat arbetssätt med ett bra teamarbete skapade 

en speciell atmosfär där det uppstod ett bättre strukturerat arbete. Genom implementeringen 

av den personcentrerade vården underlättades planeringen i teamet vilket i sin tur 

underlättade möjligheterna att fatta beslut. Stödet från arbetsteamet upplevdes av 

sjuksköterskorna som ovärderligt (Cleary & Doody, 2016; Hayajneh & Shehadeh, 2014; 

Naldemirci, et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde även att det krävdes en större kunskap 

och förståelse om och för andra professioners ansvarsområden samt om vem som ansvarade 

för vad. Detta då en osäkerhet hos sjuksköterskorna uppkom vid oklarheter om 

ansvarsområden (Bolster & Manias, 2010). 

5.2 Vårdrelationens betydelse 

Det andra temat som framkom var Vårdrelationens betydelse. Att känna empati och Att ha 

en helhetssyn på patienterna visade sig vara positivt för relationen mellan sjuksköterska och 

patient. 

5.2.1 Att känna empati 

Empati ansågs av sjuksköterskorna som en viktig egenskap för att förstå och känna med 

patienterna utan att ta över patienternas känslor (Hayajneh & Shehadeh, 2014). Genom att 
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ge personcentrerad vård upplevde sjuksköterskorna att förmågan att visa empati för 

patienterna ökade. Att vara empatisk och ha medkänsla ansågs vara nödvändigt för att kunna 

bemöta patienternas berättelser och vårda patienterna på ett omtänksamt sätt (Hayajneh & 

Shehadeh, 2014; Kazimiera Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att ha medkänsla för patienterna och att känna 

empati för dem för att kunna ge en personcentrerad vård. Att samtala och känna med 

patienterna kunde göra att patienternas lidande lindrades i större utsträckning (Ross, et al., 

2014). 

Den personcentrerade vården ansågs som viktig för att öka kvaliteten på vården. Att förstå 

och bemöta patienternas speciella behov var också något som sjuksköterskorna upplevde 

som viktigt. Detta då empati ansågs vara en viktig del för att öka denna förståelse för 

patienterna samt för att öka välbefinnandet hos dem (Ross, et al., 2014). ”It’s important to 

empathise with their situation and to use a little bit of judgement and discretion and maybe 

relax certain rules…Can’t we do this because it’ll mean so much more to that person?” (Ross, 

et al., 2014, s. 1228). Sjuksköterskorna ansåg att empatin var en viktig del inom vård och 

omsorg när det ska skapas en god vårdrelation. Att kunna känna empati upplevdes som en 

styrka som gjorde att medkänslan för patienternas känslor ökade. Sjuksköterskorna kunde då 

känna med patienterna och stötta i svåra situationer utan att de själva blev övermannade av 

patienternas känslor. Empatin främjade upplevelsen av att vara jämlik med patienterna. 

Genom att sätta sig ner och samtala med patienterna kunde sjuksköterskornas empati för 

patienterna utvecklas vidare. Sjuksköterskorna upplevde att empatin de hade för patienterna 

medförde att de vårdade patienterna så som de själva skulle vilja bli vårdade (Hayajaneh & 

Shehadeh, 2014).  ”Now, I act with my patients as I would like for nurses to act with me if I 

had Alzheimer, because now, I can truly understand them… I can communicate with them” 

(Hayajneh & Shehadeh, 2014, s.442). Sjuksköterskorna upplevde också att det var positivt för 

vårdrelationen att ha en medkänsla för patienternas närstående och att vården då blev mer 

tillfredsställande för alla inblandande parter (Ross, et al., 2014).  

5.2.2 Att ha en helhetssyn 

Att ha en helhetssyn på patienterna beskrev sjuksköterskorna som att se till personen och 

inte själva sjukdomen eller de olika symtom som sjukdomen medförde (Kazimiera 

Andersson, et al., 2015; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2017). En holistisk 

utgångspunkt i vårdandet medgav att sjuksköterskorna upplevde ett sant möte med 

patienterna. Det sanna mötet möjliggjorde för sjuksköterskorna att de kunde se personen 

bakom den patient som de vårdade (Kazimiera Andersson, et al., 2015). Patienternas 

sjukdomsberättelser ansågs av sjuksköterskorna som en viktig del i vårdandet. 

Sjukdomsberättelserna underlättade för sjuksköterskorna att få en bredare blick över hur 

patienterna upplevde situationen (Kazimiera Andersson, et al., 2015; Oxelmark, et al., 2017; 

Ross, et al., 2014). Dessa berättelser upplevdes av sjuksköterskorna som avgörande för 

vårdens utformning och något som även kunde underlätta arbetet. Genom att gå in med en 

öppenhet för patienternas berättelser kunde individanpassade lösningar lättare skapas 

(Kazimiera Andersson, et al., 2015). Sjukdomsberättelserna ökade sjuksköterskornas 
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förståelse för hur sjukdomen påverkade patienternas vardag och sjuksköterskorna upplevde 

att denna förståelse var en viktig del inom vårdandet (Kazimiera Andersson, et al., 2015). 

För att ha en helhetssyn upplevde sjuksköterskorna att det krävdes öppenhet, kreativitet, 

uppmärksamhet samt ett reflekterande förhållningssätt. Detta för att kunna tillgodose 

patienternas individuella behov och för att underlätta upprättandet av vårdplaner och 

därmed skapa en personcentrerad vård. När sjuksköterskorna såg patienterna i sitt 

sammanhang, hur de har påverkats av sjukdomen i olika situationer så som exempelvis 

arbete, familjeliv och fritid gav det en bättre helhetssyn av patienterna. Genom att ställa 

öppna frågor till patienterna upplevde sjuksköterskorna att det möjliggjorde för patienterna 

att ge ett mer övergripande svar (Kazimiera Andersson, et al., 2015). 

To see the whole patient in his/her context, how it (the illness) affects their life, when it comes 

to work, leisure, family life and such, for several years to come. It’s really important that you 

listen to what they’re wondering about, how they feel it has affected their situation and family 

and listen out for what they really want to know… (Kazimiera Andersson, et al., 2015, s.4).  

Utifrån en helhetssyn på patienterna gjorde sjuksköterskorna tidigt upp en plan för dagen 

tillsammans med patienterna, där planen för dagen utgick från patienternas önskemål. Inom 

den personcentrerade vården involverade sjuksköterskorna patienternas resonemang och 

önskningar till vårdprocessen och lät dem berätta den egna historien. De såg patienterna som 

personer med egna erfarenheter och upplevelser och respekterade därmed patienternas 

kunskaper (Bolster & Manias, 2010; Oxelmark et al., 2017). Genom att ta sig tid för att förstå 

patienterna upplevde sjuksköterskorna att de i större utsträckning kunde ta sig an 

patienternas behov och förväntningar samt involvera dem i vårdandet (Bolster & Manias, 

2010; Cleary & Doody, 2016; Ross, et al., 2014). 

Sjuksköterskorna ansåg att en helhetssyn på patienterna skulle finnas för alla patienter 

oavsett om patienterna hade svårt att kommunicera och få fram önskemål eller om de var 

nästan friska och färdiga att bli utskrivna. Sjuksköterskorna tyckte det var viktigt att lyssna 

och att prata med patienterna och deras anhöriga för göra dem delaktiga i vårdandet samt 

göra dem införstådda om valmöjligheterna som fanns. De anhöriga och närstående skulle, 

om patienterna själva ville, bjudas in till en ömsesidig kommunikation med sjuksköterskorna 

vilket i sin tur kunde leda till att de stöttade och hjälpte varandra. Detta ledde till ett 

deltagande hos patienterna som underlättade den personcentrerade vården (Ellis & Rawson, 

2015; Ross et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde att det krävdes närvaro och lättillgänglighet för att behålla en 

helhetssyn på patienterna och tillvarata patienternas känslor av värdighet, då patienternas 

erfarenheter, känslor och preferenser var viktiga aspekter inom vårdandet. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var betydelsefullt att vara engagerad och att visa respekt för patienternas val 

och möjligheter då patienterna ansågs vara experter på sina egna kroppar och sjukdomar. 

Sjuksköterskorna strävade efter en ökad förståelse för patienternas sjukdomsberättelse och 

hur sjukdomen påverkade vardagen, där förståelsen för hur patienten upplevde sjukdomen 

ansågs som kärnan i vårdandet (Kazimiera Andersson, et al., 2015). För att ta emot och 

bekräfta varje berättelse upplevde sjuksköterskorna att det krävdes både en inre styrka och 
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ett mod av dem själva. Denna förståelse var sedan användbar inom omvårdnaden (Kazimiera 

Andersson, et al., 2015).   

6 DISKUSSION  

Diskussionsavsnittet avser att redogöra för resultatdiskussion, metoddiskussion samt etisk 

diskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva upplevelser av att 

ge personcentrerad vård. I resultatet framträdde två teman, dessa teman var arbetsmiljöns 

betydelse och vårdrelationens betydelse. Inom dessa teman framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde tidsbrist och vilken betydelse hierarkier och teamarbete hade för 

arbetsteamet. Det framkom också att sjuksköterskorna upplevde empati och en helhetssyn på 

patienterna som betydande för den personcentrerade vården.   

Resultatet visar på att sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med tid för att 

ge personcentrerad vård. Tidsbristen visade sig genom att de inte hade tid att sätta sig ner 

och lyssna på patienterna så som de ville vilket gjorde att sjuksköterskorna upplevde sig 

otillfredsställda i arbetet. Att utveckla dokumentationstekniken utifrån det personcentrerade 

arbetssättet tog mycket av sjuksköterskornas tid, vilket medförde att de inte kunde vara 

närvarande för patienterna. Genom tidigare forskning framkommer det att patienterna kan 

uppleva att vårdpersonalen har för lite tid och att den personcentrerade vården då istället är 

en förmån som inte alla får ta del av (Sharp et al., 2015). Tidigare forskning visar även att 

patienterna kan uppleva att personalen ofta byts ut, vilket då påverkar kontinuiteten och 

vårdrelationen (Edvardsson, et al., 2010). Genom tidigare forskning framkommer det att 

tiden som vårdpersonalen lägger på patienterna bidrar till att skapa en kontinuitet, vilket är 

viktigt både för vårdrelationen och för att förtroende gentemot sjuksköterskorna ska kunna 

skapas (Edvardsson, et al., 2010; Kvåle & Bondevik, 2008; Nicholson, 2017). Enligt Hälso- 

och sjukvårdslag (SFS 2017:30) ska kontinuiteten inom vården främjas för att skapa en 

trygghet för patienterna. Eriksson (2014) styrker vikten av kontinuitet genom att vården ska 

utgå från att vårda ett begränsat antal patienter då kontinuiteten stödjer patientens 

utveckling för en bättre hälsa. Enligt Svensk Sjuksköterskeförening (2017) ska en legitimerad 

sjuksköterska skapa förutsättningar för att en god kontinuitet gentemot patienterna ska 

infinna sig. Utrymme för växt inom relationen ska finnas och därför får inte vårdaren 

påskynda denna växt (Eriksson, 2014). Brist på tid skulle kunna medföra att kontinuiteten 

påverkas då resultatet påvisade att sjuksköterskorna behövde prioritera andra uppgifter 

istället för att vara så närvarande för patienterna som de önskade. Genom att begränsa 

antalet patienter som sjuksköterskorna ansvarar för samt att öka personaltätheten skulle det 
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kunna leda till att mer tid läggs på varje enskild patient. Det skulle förhoppningsvis minska 

upplevelsen av tidsbrist både för sjuksköterskorna samt patienterna. Det skulle även kunna 

bidra till att kontinuiteten bibehålls eller ökar. Genom att ägna mer tid för patienterna skulle 

det kunna generera en större tillfredställelse för arbetet hos sjuksköterskorna samt att det 

skulle öka sjuksköterskornas möjligheter att vårda personcentrerat.  

Utifrån resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde att det fanns hierarkiska 

problem bland vårdpersonalen inom arbetsteamet. Samtidigt påvisade resultatet även att 

sjuksköterskorna värderade stöttningen från andra inom arbetsteamet. Sjuksköterskorna 

upplevde att problem uppstod när läkarna inte var villiga att anta det personcentrerade 

förhållningssättet medan de själva gärna antog det nya arbetssättet. Vidare framkom det i 

resultatet att sjuksköterskorna ansåg att alla i arbetsgruppen behövde arbeta mot samma mål 

för att uppnå en personcentrerad vård samt att det fanns ett behov av en tydlig ledare inom 

gruppen. Detta för att en ledare ansågs som en förebild och gjorde så att resten av 

arbetsgruppen lättare hade någon att följa och lyssna på. Tidigare forskning visar däremot att 

flera patienterna inte kan uppleva någon nämnvärd hierarki mellan de olika professionerna. 

Istället upplever patienterna att personalen har ett bra samarbete där överföring av 

information sker på ett sätt som underlättar för skapandet av en förtroendefull relation 

(Naldemirci, et al., 2017). Genom att lösa dessa hierarkiska problem som sjuksköterskorna 

upplevde skulle det personcentrerade förhållningssättet kunna medföra en bättre 

sammanhållning och därmed också en bättre arbetsmiljö. Att behöva lösa dessa hierarkiska 

problem kan även styrkas av Erikssons (2015b) teori om att de olika professionerna bör 

sträva mot ett gemensamt mål för att helhetssynen på patienterna ska fungera. Då 

personalen är en del av patienternas omvärld skulle Erikssons (2014) teori om detta även 

kunna påvisa att en minskning av hierarkiska problem mellan vårdpersonal skulle leda till 

bättre vistelse på sjukhuset för patienterna men också för vårdpersonalen. Då den tidigare 

forskningen och resultatet ger två skilda uppfattningar om hierarkin skulle detta kunna 

tolkas som att det finns vissa hierarkiska problem inom arbetsgruppen men att 

vårdpersonalen inte visar detta utåt mot patienterna. Utifrån Eriksson (2015b) skulle 

resultatet kunna visa på att professionernas samarbete och förståelse för varandra behöver 

öka för att öka chanserna att kunna ha en helhetssyn på patienterna. Trots att resultatet 

påvisade att sjuksköterskorna upplevde hierarkiska problem visade även resultatet på att den 

personcentrerade vården underlättade planeringen för sjuksköterskorna inom arbetsteamet 

och att den även förbättrade förmågan att fatta gemensamma beslut. Den stöttning som 

sjuksköterskorna upplevde att de fick från arbetsteamet värderades högt. Sjuksköterskorna 

upplevde också att en större kunskap om olika professioners ansvarsområden behövdes för 

att underlätta teamarbetet. Tidigare forskning visar att patienterna ofta värdesätter när 

vårdpersonalen rådfrågar varandra och överför information om patienterna för att fördjupa 

kunskaperna om dem. Detta medför att patienterna inte behöver upprepa informationen och 

de upplever att då fick en större tillit till vårdpersonalen (Naldemirci, et al., 2017). Eriksson 

(2015b) beskriver att alla som arbetar kring patienten är viktiga för att patienten ska kunna 

uppleva en känsla av helhet. Eriksson (2014) nämner att det krävs en förståelse för 

patienternas olika delar, då dessa delar tillsammans bildar en helhet. Vidare beskriver 

Eriksson att vårdandet innefattar en strävan efter en större kunskap om patienterna vilken 

då kan driva vårdprocessen framåt så att den förblir vårdande. Eriksson (2015b) menar att 
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det är av vikt att de olika professionerna arbetar mot ett gemensamt mål. Erikssons teori kan 

därför relateras till det som framkom i resultatet om att sjuksköterskorna önskar en större 

kunskap om andra professioners ansvarsområden inom den personcentrerade vården. 

Genom att öka denna kunskap om hur andra professioner tillämpar och ansvarar för den 

personcentrerade vården kan samarbetet och teamarbetet dem emellan öka. Detta skulle 

även kunna leda till en större känsla av samhörighet och utveckling inom teamet.  

Enligt resultatet upplevde sjuksköterskorna att den personcentrerade vården medförde att de 

kände empati och medkänsla för patienterna. Vidare ansåg sjuksköterskorna att det var 

positivt för vårdrelationen att visa en medkänsla för patienternas anhöriga då det upplevdes 

mer tillfredställande för alla inblandade parter. Tidigare forskning kan visa på att 

vårdpersonalens medkänsla ofta stödjer patienternas upplevelse genom att lidandet 

uppmärksammas och lindras samt att de känner sig värdefulla (Sharp, et al., 2015). Utifrån 

resultatet upplevde sjuksköterskorna att empati låg till grund för att skapa en god 

vårdrelation. Eriksson (2015b) beskriver vårdandet som att dela något, att vårdaren och 

patienten tillsammans blir delaktiga inom samma helhet. Vidare beskriver Eriksson att 

delandet kan variera i både djup och bredd. Djupet påverkas både av förståelsen och 

reflektionen. Det gemensamma som vårdaren och patienten tillsammans finner blir sedan 

utgångspunkten för vidare kommande handlingar. I resultatet framkom att sjuksköterskorna 

upplevde att det krävdes empati och medkänsla för att lättare kunna ta till sig patienternas 

berättelser samt vårda dem på ett mer omtänksamt sätt. Empatin medförde att de kunde 

känna med patienterna och skapa en större förståelse för dem samt lindra patienternas 

lidande utan att själva överta patienternas känslor. Tidigare forskning visar att patienterna 

kan uppleva att vårdpersonalens beteende kan relateras till vårdens kvalitet. De upplever att 

den personcentrerade vården medför ökad medkänsla och ökad respekt hos vårdpersonalen 

(Sjögren, et al., 2013). Vidare visar tidigare forskning på att när vårdpersonalen utför sitt 

arbete på rutin kan patienterna uppleva att sjuksköterskornas medkänsla minskar (Sharp, et 

al., 2015).  Forskning som utförts tidigare visar också på att vårdkvaliteten kan påverkas 

beroende på om patienten är en aktiv eller passiv mottagare. När patienten är en passiv 

mottagare kan inte en god vårdkvalitet uppnås trots att vårdpersonalen visar medkänsla 

(Poochikian-Sarkissian, et al., 2010).  Det krävs ett aktivt deltagande och engagemang av 

både patienterna och sjuksköterskorna för att kunna öka kvaliteten på vården, vilket 

framkommer genom tidigare forskning (Greenfield, et al., 2014; Poochikian-Sarkissian, et al., 

2010; Sharp, et al., 2015). Vikten av att ett aktivt deltagande och engagemang krävdes 

framkom även i resultatet. Genom att uppmärksamma vikten av deltagande från både 

patienten och sjuksköterskan i mötet inom vården skulle vårdkvaliteten kunna öka 

möjligheten att förbättras inom det praktiska arbetet genom den personcentrerade vården. 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att en helhetssyn på patienterna var 

av vikt. Med helhetssyn menade sjuksköterskorna att de skulle vara öppna och 

uppmärksamma på hela patienten och inkludera dennes individuella behov, önskningar och 

berättelser i planeringen av vården. Tidigare forskning visar att patienterna ofta värdesätter 

när vårdpersonalen arbetar utifrån en helhetssyn och patienterna har en förväntan på att bli 

sedda som den person de är istället för själva sjukdomen (Arakelian, et al., 2017; Greenfield, 

et al., 2014). Tidigare forskning visar även på att patienterna kan uppleva hopp genom att 

vårdas personcentrerat och att detta hopp kan leda till en snabbare återhämtning (Arakelian, 



20 

et al., 2017; Sharp, et al., 2015). Vidare visar tidagre forskning på att trots implementeringen 

av en personcentrerad vård upplever vissa patienter att vårdpersonalen fortfarande 

förknippar kroppen med problemen framför personen (Arakelian, et al., 2017; Sharp, et al., 

2015). Eriksson (2014) beskriver helhetssyn som att varje patient är unik och därför krävs det 

att vården anpassas efter individens behov. Vidare beskriver Eriksson (2014) att för att förstå 

individen krävs det också en förståelse för patientens olika delar vilka bland annat innefattar 

patienternas omvärld. Förstår inte vårdaren patientens alla olika delar kan inte heller 

helheten förstås. När vården ges utifrån en helhetssyn tas bland annat patientens omvärld 

upp och så länge en patient vårdas på sjukhus så ingår personalen i denna omvärld En 

helhetssyn på patienterna är därmed en nödvändighet för att få en djupare förståelse för 

personen bakom sjukdomen. Patientlagen (SFS 2014:821) bygger på att vården ska ges i 

enighet med patienten för att stödja känslan av autonomi. Enligt resultatet upplevde 

sjuksköterskorna att det var viktigt att inkludera patienternas behov, önskningar och 

berättelser vilket kan styrkas av Patientlagen (SFS 2014:821), där det beskrivs att vården ska 

ges i enighet med patienterna. Även Erikssons (2014) teori om att ha en helhetssyn på 

patienterna kan styrka resultatet, där det framkom att sjuksköterskorna ansåg att det var av 

vikt att ha en helhetssyn på patienterna. Dock bidrar resultatet till att visa på att det finns 

skilda uppfattningar om att en helhetssyn inte alltid tillämpas inom vården. Eftersom 

helhetssynen ligger till grund för den personcentrerade vården uppkommer funderingar om 

alla patienter då vårdas personcentrerat. Detta behöver dock inte betyda att en helhetssyn 

uteblir inom vårdandet. Det skulle kunna påverkas av att en förståelse för patientens olika 

delar inte finns eller att det inte har uppnåtts, vilket kan stödjas av teorin utifrån Eriksson 

(2014) om att helheten då inte heller kan förstås. 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

personcentrerad vård. Valet av metod var en litteraturstudie vilket motiverades med att 

skapa en djupare förståelse av sjuksköterskors upplevelser av fenomenet personcentrerad 

vård. Evans (2002) beskriver att en litteraturstudie identifierar och sedan sammanfattar 

viktiga fynd som hittats utifrån data baserat på evidens. Evidens är väl användbart inom 

hälso- och sjukvård vilket gör metoden relevant för examensarbetet. Enligt Forsberg och 

Wengström (2015) krävs ett tillräckligt antal studier med god kvalitet för att kunna utföra en 

litteraturstudie. Relevanta artiklar till arbetets syfte söktes fram i PubMed och Cinahl vilka av 

Forsberg och Wengström (2015) beskrivs som två användbara databaser inom forskning för 

omvårdnad. Inklusionskriterier i sökningarna som gjordes var att artiklarna inte skulle vara 

äldre än sju år samt att de skulle vara Peer-Reviewed i framsökningar från Cinahl och i 

framsökningar i Pubmed inte vara äldre än fem år. Då Peer-Reviewed inte går att begränsa 

sökningen med via PubMed användes istället Ulrischweb för att kontrollera att tidskriften var 

vetenskaplig. Tidsbegränsningarna var först tio år men det då framkom inte nämnvärt fler 

relevanta artiklar varför tidsbegränsningen valdes till sju respektive fem år. Enligt Östlundh 

(2012) är en tidsavgränsning att föredra då vetenskapliga artiklar kan ses som en färskvara.  
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Sökningen begränsades till ett innehåll av personcentrerad vård eftersom Svensk 

Sjuksköterskeförening (2016) beskriver att patient och person har två skilda betydelser. 

Vidare beskriver Svensk Sjuksköterskeförening att genom att använda ordet patient har 

unikheten som tillhör personen lämnats för att sätta sjukdomen i fokus. För att följa 

examensarbetets syfte uteslöts sökord som ”patient centred” och ”patient focused” och 

istället användes sökordet ”person centred” som utgångspunkt i alla sökningar.  

Avgränsningar om huruvida sjuksköterskorna arbetade på sjukhus eller vårdhem gjordes inte 

då personcentrerad vård ska bedrivas inom all vård. Det gjordes heller inga avgränsningar 

angående vilket sorts boende eller vilken avdelning sjuksköterskorna arbetade på, med 

motivationen att sjuksköterskor kan jobba på många olika platser och personcentrerad vård 

ska bedrivas överallt.  Detta ansågs vara till fördel för studien då det skapades en bredare bild 

av fenomenet. 

Kvalitetsgranskningen följde 13 frågor utifrån Friberg (2012) där studiernas kvalitet 

granskades, kvalitetsgranskningen tillämpades för att ta reda på om artiklarna skulle 

inkluderas eller exkluderas. Att alla 14 frågor valdes med till kvalitetsgranskningen anses som 

en styrka då artiklarna granskas mer utförligt än om vissa frågor valts bort. Frågorna 

omformulerades däremot för att kunna svara JA eller NEJ på och detta kan då ses som en 

svaghet. Detta eftersom mindre vikt lades på att ingående granska de olika delarna på djupet. 

De artiklar som fick mellan 1-4 JA ansågs ha låg kvalitet, de artiklar som fick 5-9 ansågs ha 

medelkvalitet och de artiklar som fick 10-13 JA ansågs ha hög kvalitet. Endast artiklar som 

efter kvalitetsgranskning ansågs ha hög kvalitet valdes med till examensarbetet. Efter 

kvalitetsgranskningen av 13 artiklar fanns 12 artiklar kvar. Att en artikel valdes bort 

motiverades med att det inte tydligt framkom att den var etiskt godkänd och etiken ansågs 

vara en viktig aspekt när det handlar om forskning som innefattar människor. Två av 

artiklarna innefattade sjuksköterskor som arbetade på specialistavdelningar. Dessa valdes 

trots det med till examensarbetet då det i den ena artikeln var nio av elva legitimerade 

sjuksköterskor och endast två specialistsjuksköterskor. Den andra artikeln innefattade 

legitimerade sjuksköterskor som arbetade där plötslig död förekom; på hjärtavdelning, 

akutvårdsavdelning och intensivvårdsavdelning och ingenstans framkom det att de var 

specialistutbildade. Samtliga artiklar lästes var för sig ett flertal gånger för att inte inverka på 

varandras åsikter. Sedan jämfördes de nyckelfynd som hittats och därefter diskuterades olika 

förslag till teman och subteman.  

Då samtliga artiklar var skrivna på engelska uppstod vid vissa tillfällen svårigheter att förstå 

innebörden av texten och detta kan ses som en svaghet då risk för omtolkning kan uppstå. 

För att minska risken för omtolkning och för att förstå textens innebörd användes svensk-

engelskt lexikon för översättning samt att diskussion om textens mening fördes.  

Polit och Beck (2016) beskriver att trovärdigheten av insamlade data och dess tolkning ska 

vara sanningsenlig. Därför har artiklarna noga lästs flertalet gånger för att skapa en bättre 

förståelse för artiklarnas innehåll. Endast artiklar som var skrivna på engelska valdes med i 

examensarbetet för att kunna förstå artiklarnas innehåll. Endast artiklar som var 

primärkällor, som inte var baserade på andras studier, valdes med till examensarbetet för att 

behålla trovärdigheten av den insamlade datan. Enligt Forsberg och Wengström (2015) ska 
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författarna ha i åtanke att en viss förförståelse kan finnas. För att minska denna förförståelse 

valdes en beskrivande syntes enligt Evans (2002) för att endast beskriva det som står i 

artiklarnas resultat med minimal omtolkning och inte själva behöva göra egna tolkningar av 

resultatet. Examensarbetet valdes att grundas i kvalitativa studier. En empirisk studie i form 

av intervjuer hade varit relevant och intressant att tillämpa men valdes bort på grund av att 

den begränsade tidsperioden ansågs hade kunnat försämra resultatet och därmed påverkat 

trovärdigheten.   

Polit och Beck (2016) beskriver att giltigheten är viktig för att kunna utvärdera metoden. 

Vidare beskrivs att giltighet speglar om metoden som valts mäter det som avses att mätas. I 

examensarbetet har en noggrann beskrivning om tillvägagångssätt skapats för att stärka 

giltigheten. Beskrivningen har skapats för att läsaren noga ska kunna följa hur skribenterna 

gått till väga under examensarbetets framväxt.   

Polit och Beck (2016) beskriver att överförbarheten visar om samma resultat kan återfås med 

samma studie i andra grupper eller sammanhang. Möjligheten att generalisera 

examensarbetets resultat anses som en svaghet då studien har baserats på kvalitativa artiklar 

med relativt få antal deltagare. Kvalitativa studier kräver mycket tid och engagemang från 

forskarna vilket också gör det svårare att omfatta ett större antal deltagare. Sammanlagt 

deltog 133 sjuksköterskor i 11 av de 12 artiklarna. I en artikel framgick det dock inte hur 

många sjuksköterskor som deltog. Artiklarnas studier utfördes i Australien, Norge, Sverige, 

England, Jordanien samt Irland. Överförbarheten i examensarbetet stärks då artiklarnas 

studier utförts i flera länder, vilket ökar den globala förståelsen för fenomenet. Samtidigt 

hade en djupare förståelse och en bättre helhetsblick över sjuksköterskornas upplevelser 

kunnat skapas med hjälp av flera artiklar från samma land. Sökningen av artiklar hade dock 

inte kunnat begränsas till ett och samma land då det i efterhand visade sig inte finnas 

tillräckligt med material för detta även om detta hade varit önskvärt då uppfattningar om vad 

personcentrerad vård är skulle kunna skilja sig mellan olika länder. 

6.3 Etikdiskussion  

Enligt riktlinjer och regler som skapats av Vetenskapsrådet (2017) har examensarbetet inte 

avsiktligt förvrängts, plagierats, förfalskats eller fabricerats. Referenshantering har skett 

enligt American Psychological Association (2017) för att öppet redovisa varifrån information 

har hämtats. Citat har förekommit i detta examensarbete och för att undvika plagiat har 

noggrann referering enligt APA gjorts för att hänvisa till originalkällan och författarna. 

Referenshantering enligt APA möjliggör för läsare att själva kontrollera att informationen 

överensstämmer med originalartiklarna. Citaten från artiklarna samt nyckelfynden som 

fanns i resultaten från dem har lämnats kvar på originalspråket. Detta för att inte avsiktligt 

förvränga innebörden av innehållet. Vidare har engelsk-svenskt lexikon används för att förstå 

och översätta artiklarnas ord på ett lämpligt sätt med samma innebörd, detta för att inte 

förvränga artiklarnas resultat. Artiklar som valdes ut var alla Peer Reviewed, vilket stärker 

den vetenskapliga kvaliteten (Vetenskapsrådet, 2017). En artikel valdes att inte ha med i 

examensarbetet eftersom det inte tydligt framgick om den var etiskt godkänd och granskad 
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av en etisk kommitté. Detta eftersom etiken värderades som en viktig aspekt inom detta 

examensarbete då studierna är grundade på människor och deras upplevelser. Valet av detta 

kan styrkas genom att Codex (2017) beskriver vikten av att skydda den enskilda individen 

som deltar genom att dennes välbefinnande ska gå före både vetenskapen och samhällets 

behov. Resterande artiklar som valdes med i examensarbetet var etiskt godkända och 

granskade av en etisk kommitté.  

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att ge 

personcentrerad vård. Det som framkom utifrån resultatet är att sjuksköterskor upplever att 

tillämpandet av personcentrerad vård är både underlättande och påfrestande. Positiva 

aspekter som framkom är att sjuksköterskorna upplever att empati ger en större förståelse 

för patienterna och att helhetssynen utvecklas genom ett personcentrerat arbetssätt. Detta 

leder till en delaktighet mellan sjuksköterskor och patienter som är positiv för planering av 

vården och för vårdprocessen. Detta anses även positivt för välbefinnandet hos båda parter. 

Vidare visar resultatet på att mer kunskap och tid behövs för att på ett optimalt sätt och med 

så goda förutsättningar som möjligt kunna utföra personcentrerad vård. Hierarkin upplevs 

som ett hinder för att utföra personcentrerad vård och det behövs en tydlig ledarroll för att 

lösa problem inom arbetsgruppen. Alla i arbetsgruppen behöver sträva mot samma mål för 

att ytterligare förbättring och utveckling av vården ska ske. En slutsats som kan dras utifrån 

resultatet är att fler resurser måste läggas ner på den personcentrerade vården men även att 

sjuksköterskornas förhållningssätt till patienterna behöver förändras och att mer kunskap 

därför behövs. I resultatet framkom både positiva och negativa upplevelser av den 

personcentrerade vården och då syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelser anses 

examensarbetets syfte vara besvarat.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det personcentrerade arbetssättet behöver utvecklas vidare då det är en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser och en del av vårdvetenskapen. För att det personcentrerade arbetssättet 

ska fortsätta utvecklas krävs vidare forskning om andra professioners upplevelser av 

personcentrerad vård. Det skulle även vara av intresse att göra empiriska studier med både 

patienter och vårdpersonal för att få en djupare inblick i vad den personcentrerade vården 

genererar. Ett förslag till fortsatt forskning är även att undersöka om den personcentrerade 

vården påverkar vårdtiden vid inläggningar på sjukhus. 
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BILAGA C; ARTIKELMATRIS 

 

 

Författare, 
årtal, 
tidsskrift, 
land. 

Titel Syfte Metod och Urval Resultat Kvaliets- 
nivå 

(1) Bolster, D., 
& Manias, E. 
(2010). 
International 
Journal of 
Nursing 
Studies. 
Australien.  
 

Person-centred 
interactions 
between nurses and 
patients during 
medication 
activities in an acute 
hospital setting: 
qualitative 
observation and 
interview study. 

Undersöka sjuksköterskors 
och patienters samverkan 
under medicinutdelning på 
en akutavdelning där de 
använde sig av  
personcentrerad vård.  

Kvalitativ ansats bestående av 
verklighetstrogna observationer och 
semistrukturerade intervjuer med 11 
sjuksköterskor. Dataanalysen 
utfördes utifrån ramverksprocessen 
beskriven av Ritchie och Spencer. 

De upplevde att brist på tid 
begränsade engagemanget och 
förhållandet till patienten vilket 
gjorde det svårare att arbeta 
personcentrerat.  

12/13 

(2) Cleary, J., & 
Doody, O. 
(2016). Journal 
of Clinical 
Nursing. 
Irland.  
 

Nurses’ experiences 
of caring for people 
with intellectual 
disability and 
dementia.  

Undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
äldre personer med 
intellektuell 
funktionsnedsättning och 
demens.   

Kvalitativ beskrivande 
fenomenologisk metod. 
Semistrukturerade intervjuer 
gjordes med 11 sjuksköterskor. Data 
analyserades utifrån Colaizzis 
ramverk för dataanalyser.  

De upplevde att ett 
personcentrerat arbetssätt stärkte 
behoven hos patienterna. Trots 
en förståelse för dessa behov 
kände de sig sjuksköterskorna 
ändå dåligt utrustade för att 
stödja och ge personcentrerad 
vård. 

11/13 
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(3) Walker, W., 
& Deacon, K. 
(2016). 
Intensive & 
Critical Care 
Nursing. 
England. 
 

Nurses’ experiences 
of caring for the 
suddenly bereaved 
in adult acute and 
critical care settings, 
and provision of 
person-centred 
care: a qualitative 
study.  

Undersöka 
omvårdnadsåtgärder för 
personcentrerad vård för 
sörjande på akut- och 
intensivvårdsavdelningar.  

Kvalitativ studie med beskrivande 
utforskande design. Gruppintervjuer 
samt enskilda intervjuer gjordes 
med 9 sjuksköterskor. En riktad 
innehållsanalys användes. 

De upplevde att sammanhang, 
professionalitet och attityd var 
faktorer som påverkade den 
personcentrerade vården. 

 
12/13 

(4) Kazimiera 
Andersson, E., 
Willman, A., 
Sjöström-
Strand, A., & 
Borglin, G. 
(2015) BMC 
Nursing. 
Sverige. 
 

Registered nurses’ 
descriptions of 
caring: a 
phenomenographic 
interview study. 

Beskriva sjuksköterskors 
uppfattningar om 
vårdande. 

Kvalitativ design med 
fenomenologisk inriktning. 20 
sjuksjuksköterskor intervjuades och 
dataanalysen utfördes med 
inspiration från Marton och Booth’s 
beskrivning av metoden. 

Att vårda personcentrerat 
upplevde sjuksköterskorna som 
ett äkta möte med patienterna 
där det holistiska perspektivet var 
utgångspunkten. De upplevde att 
mod och inre styrka krävdes för 
att ta emot och bekräfta 
patienternas berättelser.  

12/13 

(5) Ross, H., 
Mary Tod, A., & 
Clarke, A. 
(2014). Journal 
of Clinical 
Nursing. 
England. 
 
 

Understanding and 
achieving person-
centred care: the 
nurse perspective. 

Undersöka sjuksköterskors 
förståelse för och 
underlättande av PCC inom 
en akutmedicinsk 
avdelning.  

 

En kvalitativ studie med semi-
strukturerade intervjuer med 14 
sjuksköterskor. Analyserades med 
ramanalys.   

 

Uppmärksamhet för detaljer sågs 
som nyckeln till PCC. Många 
intervjuer tog upp empati. Att 
involvera familjen var en stor del 
inom PCC. Relationen nämndes 
ha betydelse för den 
personcentrerade vården.  

 

 

 

 

12/13 
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(6) Hayajneh, 
FA., & 
Shehadeh, A. 
(2014). 
International 
Journal of 
Nursing 
Practice. 
Jordanien. 
 
 

The impact of 
adopting person-
centred care 
approach for people 
with Alzheimer’s on 
professional 
caregivers’ burden: 
An interventional 
study. 

Undersöka förändringar på 
vårdgivarnas belastning vid 
implementering av 
personcentrerad vård för 
att ta hand om patienter 
med Alzheimerz sjukdom. 

Kvalitativ beskrivande 
fenomenologisk metod. 10 deltagare 
varav 5 sjuksköterskor ingick i 
”träningsprogrammet” samt i 
semistrukturerade intervjuerna. 
Dataanalys utifrån Van Manens 
hermeneutiska fenomenologiska 
ramverk. 

De upplevde att genom 
tillämpning av personcentrerad 
vård har empatin märkbart ökat. 
En sjuksköterska nämnde att de 
bemöter patienterna så som de 
själva skulle vilja bli bemötta om 
de hade Alzheimers.  

12/13 

(7) Oxelmark, 
L., Ulin, K., 
Chaboyer, W., 
Bucknall, T., & 
Ringdal, M. 
(2017). 
Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Sciences. 
Sverige. 
 

Registered Nurses’ 
experiences of 
patient participation 
in hospital care: 
supporting and 
hindering factors 
patient participation 
in care.  

Beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av 
patientdelaktighet i 
omvårdnaden samt hinder 
och möjligheter för 
deltagande.    

 

Intervjuer gjordes med 20 
sjuksköterskor som arbetade på 
medicinska avdelningar. Tematisk 
dataanalys användes för att 
analysera de transkriberade 
intervjuuppgifterna.  

 

En sjuksköterska upplevde att 
personcentrerad vård handlar om 
att patienten äger sin egen vård. 
För att kunna delta och fatta 
beslut om sin vård upplever 
sjuksköterskorna att patienterna 
behöver informeras om 
möjligheterna.   

 

12/13 
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(8) Rokstad, 
A.M.M., Vatne, 
S., Engedal, K., 
& Selbaek, G. 
(2013). Journal 
of Nursing 
Management.  
Norge.   

The role of 
leadership in the 
implementation of 
person-centred care 
using Dementia 
Care Mapping: a 
study in three 
nursing homes 

Undersöka betydelsen av 
ledarskapsrollen inom 
personcentrerad vård på 
vårdhem för personer med 
demenssjukdom.   

 

Kvalitativ beskrivande design med 
intervjuer i fokusgrupper. En 
fokusgrupp innehöll vårdare varav 
20 stycken var legitimerade 
sjuksköterskor. 

En tydlig och engagerad ledare 
ansåg sjuksköterskorna 
underlättade arbetet. Det 
upplevdes då enklare att utföra 
personcentrerad vård. Det 
upplevdes som ett hinder när 
ledaren inte närvarade på 
avdelningen.  

12/13 

(9) Naldemirci, 
Ö., Wolf, A., 
Elam, M., 
Lydahl, D., 
Moore, L., & 
Britten, N. 
(2017). BMC 
Health Services 
Research. 
Sverige. 
 

Deliberate and 
emergent strategies 
for implementing 
person-centred 
care: a qualitative 
interview study with 
researchers, 
professionals and 
patients. 

Analysera strategier som 
antagits av vårdpersonal för 
att komma över hinder för 
att normalisera den 
personcentrerade vården.  

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade intervjuer. 3 
grupper deltog varav en grupp 
innefattade 5 sjuksköterskor. 
Ramverksmetod användes och data 
analyserades enligt 
normaliseringsprocessen. 

Hinder framkom i form av 
motstridiga och avvikande åsikter 
om personcentrerad vård. Tid 
samt hierarkin mellan 
sjuksköterskor och läkare 
upplevdes också vara ett hinder. 
Sjuksköterskorna upplevde att de 
väckte patienternas mål och 
önskningar, vilket är centralt 
inom personcentrerad vår. De 
upplevde att mycket tid lades på 
dokumentationen vilket 
medförde att mindre tid och 
resurser kunde läggas att utveckla 
sitt praktiska arbete.  

12/13 
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(10) Smythe, 
A., Jenkins, C., 
Galant-
Miecznikowska, 
M., Bentham, 
P., & Oyebode, 
J. (2016). 
Nurse 
Education 
Today.  
England. 
 

A qualitative study 
investigating 
training 
requirements of 
nurses working with 
people with 
dementia in nursing 
homes. 

Utforska 
utbildningsbehoven hos 
sjuksköterskor på 
demensboende för att 
minska utbrändhet och 
förbättra den 
personcentrerade vården.  

Semistrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper med 11 legitimerade 
sjuksköterskor. Data analyserades 
genom en tematisk analys.  

Sjuksköterskor fann vikten av 
personcenterat arbetssätt i 
vårdandet. De upplevde tiden 
som ett hinder för att skapa en 
relation till patienten. Brist på 
förståelse och erfarenhet av 
person-centrerat perspektiv 
kunde påverka tillfredställelsen 
för arbetet.  

12/13 

(11) Ellis, J., & 
Rawson, H. 
(2015). Journal 
of Clinical 
Nursing.  
Australien.  

Nurses’ and 
personal care 
assistants’ role in 
improving the 
relocation of older 
people into nursing 
homes. 

Undersöka vårdpersonalens 
uppfattningar av 
omlokalisering av äldre 
personer.  

Kvalitativ undersökande studie med 
beskrivande tillvägagångssätt. 7 
legitimerade sjuksköterskor deltog. 
En tematisk dataanalys 
genomfördes. 

Att involvera nära anhöriga till 
patienten var en viktig del inom 
den personcentrerade vården där 
ömsesidig tillit framkom.  

12/13 

(12) Røsvik, J., 
Kirkevold, M., 
Engedal, K., 
Brooker, D., & 
Kirkevold, Ø. 
(2011). 
International 
Journal of 
Older People 
Nursing. 
Norge. 
 

A model for using 
the VIPS framework 
for person-centred 
care for persons 
with dementia in 
nursing homes: a 
qualitative 
evaluative study.  

Utvärdera en modell som 
syftar till att underlätta 
tillämpningen av VIPS 
ramverk för 
personcentrerad vård för 
personer med demens.  

Kvalitativ utvärderingsstudie. VIPS 
praktiska modell testades på två 
vårdhem under en nio veckors 
pilotstudie och utvärderades i 4 
fokusgrupper, där bland annat 
sjuksköterskor ingick, genom att 
använda en kvalitativ 
innehållsanalys av Graneheim och 
Lundman.  

Modellen ledde till bättre ordning 
inom teamarbetet. När en tydlig 
ledare fanns uppstod en 
synergieffekt, genom att 
personalen arbetade åt samma 
håll. Personalen hade kunskap 
om personcentrerad vård men 
upplevde trots det att det var 
svårt att veta hur de skulle 
använda det inom det praktiska 
arbetet.  

13/13 
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