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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom vården är det viktigt att se hela personen, inte endast sjukdomen. För att 

kunna stötta de äldres både fysiska och psykiska lidande är det lämpligt att sjuksköterskan 

utför personcentrerad omvårdnad. Det är ett arbetssätt som både äldre och anhöriga 

uppskattar. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat inom äldreomsorg. Metod: Kvalitativ systematisk litteraturstudie med en 

beskrivande analysmetod av 10 artiklar. Resultat: Sjuksköterskorna ansåg att de hade en 

nära relation till de äldre på grund av det personcentrerade arbetet och de kände sig 

uppskattade. Dock försvåras möjligheten till personcentrerad omvårdnad av tidsbrist och 

personalbrist. Sjuksköterskorna ansåg även att många administrativa uppgifter behövde 

prioriteras och det blev då svårt att ha en kontinuerlig relation med de äldre. Slutsats: 

Sjuksköterskorna uppskattade att arbeta personcentrerat och deras erfarenhet var att även de 

äldre trivdes med arbetssättet. Sjuksköterskorna upplevde att hela individen, inklusive 

anhöriga, var delaktiga i omvårdnaden om ett personcentrerat arbetssätt användes. Det fanns 

faktorer som ibland hämmade ett personcentrerat arbetssätt, men det positiva med arbetet 

övervägde dessa svårigheter.  

Nyckelord: Sjuksköterskors perspektiv, personfokuserad omvårdnad, teamarbete 
systematiskt litteraturstudie 

  

 
 



 

Abstract 

Background: In care it is important to see the whole person, not only the disease. To be 

able to support the elderly in both their physically och psychological suffer, it is suitable to 

use person-centred care. It is something that both the elderly and their relatives appreciate. 

Aim: To describe registered nurses experience of working with person-centred care with 

elderly. Method: Qualitative literature review with a descriptive analysis of 10 articles. 

Results: The nurses felt that they had a close relationship to the elderly due to the person-

centred caring and they felt appreciated. However, the opportunity to achieve person-centred 

care was sometimes hard, due to lack of time and staff. The nurses also had a lot of 

administrative work as well, witch made it hard to sustain continuity with the elderly. 

Conclusion: The nurses appreciated to work with a person-centred approach, and their 

experience was that the elderly also liked it. According to the nurses the whole person, 

including relatives, could be a part of the caring if person centred care was used. There was 

factors that sometimes made the person-centred work hard, but the positive effects was 

more, than the negative ones.    

Keywords: Nurse perspective, person-focused caring, teamwork, systematic literature review  
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1 INLEDNING 

Hur stödjer sjuksköterskan de äldre i samhället genom att arbeta personcentrerat? 

Kunskapen efterfrågades av en forskargrupp på MDH/HVV: Comcare. Att arbeta 

personcentrerat innebär att vårdandet strävar efter att tillgodose en människas alla behov. 

Det innebär att andliga, existentiella, sociala och psykiska behov står i centrum precis som 

fysiska behov. Intresset för arbetssättet utvecklades under diskussioner kring vår första 

praktik som sjuksköterskestuderande. Under praktiken kom kontakten med den 

patientfokuserade handledningen och detta utvecklade våra tankar kring arbetssättet. Av 

våra erfarenheter har vi sett prov på personcentrerat arbetssätt och även situationer då detta 

inte har använts.  

Författarna anser att det är viktigt att undersöka sjuksköterskornas erfarenheter att arbeta 

personcentrerat för att uppmärksamma hur ett sådant arbetssätt kan förbättra omvårdnaden. 

Vi som blivande sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet stöta på denna typ av 

arbetssätt och detta examensarbete kan öka förståelsen. I sitt arbete med äldre personer 

behöver sjuksköterskan använda evidensbaserad vårdvetenskap för att kunna tillgodose de 

äldres grundläggande samt psykosociala behov och därmed minska lidande. Det är viktigt att 

sjuksköterskan kan se människan i ett helhetsperspektiv och inte bara fokusera på 

sjukdomstillståndet. Att försöka bemöta äldre i sitt lidande, vara empatisk, och kunna förstå 

vad personen går igenom är en stor del av den personcentrerade vården. I ett större 

perspektiv kan en sammanställning av sjuksköterskors erfarenheter ge en ökad medvetenhet 

kring de faktorer som kan påverka det personcentrerade arbetssättet, samt belysa områden 

som kan behöva förbättras för att de äldre som vårdas ska få en god och jämlik vård. 

2 BAKGRUND  

I bakgrunden presenteras först definitioner av centrala begrepp i arbetet och därefter det 

vårdvetenskapliga perspektivet som utgår från Katie Eriksson (2015a, 2015b). Vidare 

presenteras tidigare vårdforskning kring det personcentrerade arbetssättet, som innehåller 

forskning om personcentrerad vård samt studier ur både anhörigas och de äldres perspektiv. 

Sedan görs en redogörning av lagar och styrdokument och till sist presenteras 

problemformuleringen.  
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2.1 Definitioner  

Nedan presenteras centrala begrepp som är relevanta för fortsatt förståelse för 

examensarbetet. Dessa är äldre, äldreomsorg och personcentrerat arbetssätt. 

 2.1.1 Äldre: Nygren och Lundman (2014) skriver att i Sverige räknas personer från 65 år 

som äldre. Detta styrks även av Socialstyrelsen (2017). 

 
2.1.2 Äldreomsorg: Socialtjänsten ska verka för att äldre människor ska kunna leva ett 

värdigt liv och kunna känna välbefinnande, medan socialnämnden ska verka för att äldre ska 

kunna bo och klara sig självständigt och ha en meningsfull tillvaro. Socialnämnden ska även 

arbeta för att de äldre som behöver stöd i hemmet ska kunna få det. Det är kommunernas 

ansvar att inrätta särskilda boenden för de äldre som behöver särskilt stöd i sin omvårdnad 

(SFS, 2017:809). 

 

2.1.3 Personcentrerat arbetssätt: Vårdförbundet (2015) beskriver att det personcentrerade 

arbetets utgångspunkt är patienten och dess anhörigas berättelse. Vården ska utgå ifrån den 

unika människan och ta vara på personens förmågor. Personen är experten på sig själv och 

sina upplevelser, medan vårdpersonalen har kunskap om omvårdnaden. På så sätt är 

personen en aktiv partner i omvårdnaden. 

2.2 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet utgår ifrån Katie Erikssons (2015a, 2015b) teorier kring 

människan, lidande och vårdande. Teorin valdes för att den beskriver hur viktigt det är för 

sjuksköterskan att ha kunskap om människans natur för att få en bra kontakt med en person. 

Detta är centralt för att kunna utföra personcentrerad vård, där lidande annars kan uppstå 

när hela personen inte tas i beaktning och endast sjukdomen vårdas. Teorin kring vårdande 

beskriver hur lidandet kan lindras då individens helhet bekräftas. Katie Erikssons (2015a, 

2015b) teori valdes till detta examensarbete då det kan kopplas till examensarbetets syfte, att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter att arbeta med personcentrerad vård.  

2.2.1 Människan  

Synen på människan är holistisk, att människan är en helhet (Eriksson, 2015b). Människan 

består av en kropp, själ och ande och dessa delar är sammanvävda, interagerar med varandra 

och kan inte skiljas åt. Kroppen är det biologiska som vi kan se och som inhyser vår själ och 

ande. Friskhet är en del av hälsan och kan kopplas till kroppen, även om hälsa är så mycket 

större och själen är den psykiska dimensionen, medvetandet. För att ha en sund själ behöver 

människan en relation till andra personer och till något större än människan själv som t.ex. 

Gud. Anden är den andliga/existentiella dimensionen av människan och här ligger tron på 

det som är större än oss själva, inte själva relationen som finns i själen. Även människans tro 

och förhoppningar på vad som till exempel kommer efter döden inhyses i anden (Eriksson, 

2015b). 
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2.2.2 Lidande  

Lidande och kärlek är de största och mest innerliga känslor och upplevelser människan kan 

vara med om (Eriksson, 2015a). Det sägs att människan inte kan uppskatta sin hälsa förrän 

denna mött sjukdom, det är genom lidande och kärlek som människan utvecklas. Eriksson 

beskriver att det finns tre nivåer av lidande: att ha lidande, att vara i lidande och att varda i 

lidandet. När människan har ett lidande är hon blind för inre begär och drivs av yttre 

omständigheter. Att vara i lidandet innebär att människan söker efter något och känner en 

inre oro. Lidandet lindras något på denna nivå genom att behov tillfredsställs och personen 

kan för stunden känna lycka. Detta är dock inte tillräckligt då personens innersta kan ha 

blivit förnekat. När människan vardar i lidandet är det en kamp. En kamp mellan hopp och 

hopplöshet, mellan livet som det kommer att bli efter förändringen och döden av livet som 

det känns till. Lidandet kan lindras vid känsla av hopp och hoppet är bundet till en känsla av 

ömsesidighet. Om människan känner en ömsesidighet, i relation till en annan människa, så 

ger det mod att våga gå in lidandet. För att lidandet ska kunna leda till utveckling måste det 

bekräftas även av en annan människa (Eriksson, 2015a). 

Tre former av lidande som beskrivs av Eriksson (2015a) är sjukdomslidande, vårdlidande 

samt livslidande, dessa hänger ofta ihop och går in i varandra. Sjukdomslidande är en smärta 

som uppstår i samband med sjukdom, skada eller efterföljande behandling av sjukdom och 

skada. Om det är en kroppslig smärta, som ibland kan vara outhärdlig, påverkar det den 

lidande människans liv då smärtan tar all kraft som borde läggas på att bearbeta den själsliga 

pina som kan komma med ett sjukdomslidande. När personens värdighet kränks, samt om 

vården uteblir eller är felaktig förekommer vårdlidande. Vårdlidandet har alltså sin grund i 

hur sjuksköterskan handlar eller inte handlar. Denna form av lidande är något som inte 

borde hända och ses därför som ett onödigt lidande, som inte kan leda till personlig 

utveckling. Livslidande är kopplat till människans livssituation. Livslidandet uppstår ofta till 

en följd av ohälsa eller en sjukdom men är kopplat till hur personens livssituation ändras i 

sin helhet (Eriksson, 2015a). 

2.2.3 Vårdande  

En människa består av en kropp, själ och ande. Dessa delar är beroende av varandra och kan 

inte förstås separat om man inte sätter de i relation till varandra. Möter en sjuksköterska en 

person och endast ser till personens kroppsliga behov ses inte personen ur ett 

helhetsperspektiv vilket i sin tur kan leda till ett vårdlidande (Eriksson, 2015b). 

Eriksson (2015b) beskriver de olika delarna av vårdande – ansa, leka och lära. Ansa är det 

mest grundläggande i vårdandet. Det är ett naturligt beteendemönster, men har hos många 

glömts bort, och kan i en bra miljö åter aktiveras. Ansa är den fysiska sidan av vårdandet, att 

ge kroppsligt välbehag och renlighet medan leken lär människan tillit och främjar 

grupprelationer. Genom lärandet lär sig människan beteendemönster och traditioner, en 

utveckling sker och dessa delar jobbar tillsammans för att vara hälsofrämjande. Relationen 

till en annan människa kan ibland bli till en relation där tjänster utförs utan någon egentlig 

mening bakom. Vårdandet utgår ifrån hur äkta relationen är, att inse att det viktiga inte är 

vad relationen ger, utan relationen i sig. Vidare beskrivs att vårdandet i grunden är ett 
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uttryck för ömsesidighet och är en form av professionell vänskap. Det betyder att 

sjuksköterskan inte kan se personen som en passiv mottagare, vårdandet förutsätter att det 

finns en hög grad av ömsesidighet mellan personen och sjuksköterskan (Eriksson, 2015b). 

I mötet med en person ska sjuksköterskan bekräfta och försöka förstå personen utifrån ett 

helhetsperspektiv. Genom bekräftelsen i mötet av personen kan en vårdande relation skapas. 

Vårdrelationen mellan personen och dess vårdare, t.ex. en sjuksköterska, utgör grunden för 

att ett vårdande ska kunna äga rum. I den vårdande relationen är det den osjälviska kärleken, 

det caritativa vårdandet, och viljan att göra gott som kan främja hälsa och lindra lidande 

(Eriksson, 2015b). 

2.3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras forskning inom området personcentrerad omvårdnad. Först med en 

beskrivning av personcentrerad vård utifrån tidigare forskning och sedan presenteras 

forskning utifrån anhörigas samt de äldres perspektiv. 

2.3.1 Personcentrerad vård  

Morgan och Yoder (2012) skriver att ursprunget för det personcentrerade arbetssättet 

började redan med Florence Nightingale. De menar att Nightingale var först med att inte 

endast fokusera på sjukdomen, utan även på personen. Nightingale skiljde på omvårdnad och 

medicin. Vidare skriver Morgan och Yoder (2012) att under 40-talet utvecklades en teori 

angående det personcentrerade arbetssättet och i den teorin beskrivs vikten av att varje 

person har betydande kunskap och kan hitta styrka inom sig. Detta är något som 

sjuksköterskan ska ta tillvara på. På 50-talet kom nästa teori inom området, den teorin har 

fokus på att sjuksköterskan ska ha förståelse för den unika människan och anpassa 

omvårdnaden efter individen. 

Traditionellt används uttrycket patient. Nu är dock person mer att föredra skriver Feinberg 

(2012). Ordet person reflekterar mer kring hela människan och inte endast anledningen till 

varför personen behöver vård. Ordet person inkluderar även familjen och att arbetets fokus 

är förbättrad livskvalité, inom alla livets områden. Vidare skriver Feinberg (2012) att det 

personcentrerade arbetssättet, i motsats till patientcentrerad vård, ser förbi den fysiska 

sjukdomen. Fokus är exempelvis på behov, mål, värderingar, önskemål, familjesituationen 

och kultur. 

2.3.2 Anhörigas perspektiv av personcentrerad vård  

Kaiser och Kaiser (2017) skriver om vårdandet av deras äldre, sjuka mamma. Det som 

anhöriga förväntar sig är att deras mamma ska bli bemött väl av sjuksköterskan, till exempel 

med värdighet och respekt. De anhöriga förväntar sig även att sjuksköterskan ska känna 

deras mamma på ett personligt plan. Dock upplever de ibland stora svårigheter angående 

detta, vilket de anhöriga anser påverkar mammans vård. Vidare skriver Kaiser och Kaiser att 
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en bristande kommunikation mellan vårdgivare inom teamet, och mellan vårdgivare och 

familjen, är något som kan medföra många missförstånd. Det kan potentiellt ge svåra 

konsekvenser. I ett system där omvårdnaden borde vara personcentrerad blir personen eller 

familj inte alltid hörda och därmed blir de inte delaktiga i vården. 

En studie gjord av van Hoof, Verbeek, Janssen, Eijkelenboom, Molony, Felix och Wouters 

(2016) som fokuserar på de äldres, anhörigas och sjuksköterskans syn på hur de äldre kan 

känna sig hemma på äldreboendet. De anhöriga uttrycker i intervjuerna vikten av att ha en 

bra relation till sjuksköterskan. Till exempel anses ett varmt välkomnande när de är på besök 

vara av stor betydelse. De anhöriga nämner i sina intervjuer att varje person måste bli sedd 

och bekräftad. De äldre ska till exempel bli klädda så som de själva vill. Vidare beskrivs det 

att de anhöriga vill vara inkluderade i omvårdnaden av deras släktingar. De vill bli 

respekterade som experter på sina släktingar, samtidigt som de respekterar att 

sjuksköterskan är experterna på omvårdnaden. 

På äldreboenden där personcentrerad vård används, känner sig anhöriga välkomna och 

delaktiga. Det framkommer även att anhöriga vill vara med vid möten där en vårdplan görs. 

Anhöriga har även uppmärksammat att det ibland är personalbrist, vilket leder till brister i 

omvårdnaden. Anhöriga beskriver att personalen ibland inte har tid att genomföra vissa 

aktiviteter med den äldre (Scales m.fl., 2017). Anhöriga upplever också att det är positivt för 

deras äldre att ha återkommande personal, personalen lär då känna den äldre och kan skapa 

en relation till dem. Anhöriga beskriver även att de uppskattar när sjuksköterskorna tar sig 

tid för att prata med den äldre och visar att de bryr sig (Clissett, Porock, Harwood och 

Gladman, 2013). 

2.3.3 De äldres perspektiv av personcentrerad vård   

De äldre belyser att ålderdomshemmet är deras hem, därför ska personalen också bete sig 

som det. Vilket exempelvis innebär att knacka innan de går in, visa respekt och inte tvinga de 

äldre till någonting. Personalen ska anpassa sig efter de äldre och ha deras åsikter i åtanke. 

De äldre är väldigt nöjda med personalen och anser att de får personcentrerad omvårdnad, 

de äldre nämner också att de uppskattar kontinuitet i vården. Att ha samma sjuksköterska 

gör att de äldre slipper förklara flera gånger hur de vill ha saker gjorda (Harrison & 

Frampton, 2016). I Scales m.fl. (2017) studie uppmärksammas det att i 

omvårdnadsbeskrivningen för varje individ på boendet saknas information och de äldre 

beskriver det som irriterande att all information inte finns med. Det leder till att de ofta får 

förklara samma sak, för flera olika sjuksköterskor. En studie gjord av Nicholson, Meyer, 

Flatley och Holman (2012) ämnar att undersöka erfarenheterna av svaga äldre på 

ålderdomshem. De äldre beskriver vikten av vårdpersonalens närvaro och att de engagerar 

sig i de äldres historier och att vårdpersonalen känner igen och värderar de dagliga rutinerna. 

Att sjuksköterskan förankrar sina erfarenheter för att underlättar kreativa förbindelser är 

viktigt om de äldre ska behålla kapacitet och livskvalitet trots deras svaga tillstånd. 

 

De äldre upplever att bristen på personal leder till att deras mål inte blir uppfölja, dock 

skyller de inte det på sjuksköterskan, utan på att det är för få anställda (Scales m.fl., 2017). I 
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en studie gjord av Hughes och Moore (2012) framkommer det att de äldre uppmärksammat 

att sjuksköterskan blivit allt mer stressad. De äldre uttrycker en känsla av att vara till besvär 

och de äldre skulle vilja klara av mer egenvård, så att personalen inte behöver stressa. De 

äldre beskriver att de ibland avstår från aktiviteter frivilligt, anledningen är att inte ta upp 

omvårdnadstid från andra. Flera äldre beskriver att de inte längre känner sig självständiga, 

som följd till att deras fysiska kapacitet inte längre är densamma. Även i en studie gjord av 

Donnelly och MacEntee (2016) uppmärksammar de äldre att det är brist på personal. De 

äldre uttryckte att det finns personer som är gjorda för att vårda, och så finns det de som inte 

ska arbeta med det. Skillnaden märks på hur personalen utför arbetet, om de tar sig tid och 

bryr sig om den äldre, eller om de skyndar igenom uppgiften. 

2.4 Lagar och styrdokument  

Patientlagen (SFS, 2017:615) är en lag som stiftades för att stärka patientens ställning i hälso- 

och sjukvården. Lagen beskriver att vård skall ges på lika villkor med respekt för alla 

människors lika värde. Lagen beskriver även att patienterna har rätt att få information om 

sin vård och behandling. Detta för att kunna möjliggöra delaktighet och patienterna får 

möjlighet att vara med och påverka sin vård och behandling. I hälso- och sjukvårdslagen 

(SFS, 2017:30) står det att målet med hälso- och sjukvården är en god vård som är på lika 

villkor för alla människor. Lagen beskriver också att vården ska vara av god kvalité och 

tillgodose patienternas behov av trygghet, säkerhet och kontinuitet. Vården ska också vara 

byggd på och främja patientens självbestämmande och integritet. Detta bekräftas även i 

Patientlagen (SFS, 2017:615). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska det finnas 

tillräckligt med vårdpersonal, med lämplig kompetens att ge god vård till patienterna. ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) beskriver att 

sjuksköterskor ska arbeta för en vård där människors rättigheter, värderingar, kulturer och 

trosuppfattningar värderas och försöka främja sårbara befolkningsgruppers hälsa och sociala 

behov. Den etiska koden beskriver även att sjuksköterskor ska uppvisa ett professionellt 

beteende och visa respekt, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet mot de personer 

som vårdas. 

 

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att sjukvården tidigt började fokusera mer på personen som en 

helhet och inte endast på dennes sjukdom. Tidigare forskning visar också att den äldre vill bli 

sedd som en individ och inte endast som sin sjukdom. Det framkommer att arbetssättet 

möjliggör att den äldre känner sig sedd och att anhöriga kan bli delaktiga. Dock visar tidigare 

forskning även att kommunikationen mellan sjuksköterska och patient med anhöriga ibland 

brister. Tidigare forskning och vårdvetenskapliga teorier påvisar att i en vårdande relation är 

det viktigt att det finns en ömsesidighet och en relation där personen känner att denne får tid 

och stöttning att lida. Det finns dock svårigheter och utmaningar i att kunna utföra 
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personcentrerad vård. Det är därför relevant att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av det 

personcentrerade arbetet då det är sjuksköterskan som har en stor roll i om fokus ligger på 

sjukdomen eller den äldre. Brist på personcentrerad vård kan leda till sämre vårdkvalité där 

den äldre känner sig förbisedd och den vårdande relationen blir lidande.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat inom 

äldreomsorg. 

4 METOD  

Till examensarbetet valdes det att göra en kvalitativ systematisk litteraturstudie. För att 

sedan analysera materialet valdes en beskrivande analysmetod av Evans (2002). På detta sätt 

blev texten lätt överskådlig och kärnan i texten kom tydligt fram. Valet av metod baseras på 

syftet, som är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat. Detta 

stämmer överens då Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studiedesigner är lämpliga att 

använda för att beskriva människors subjektiva upplevelser och för att få en djupare 

förståelse av dem. Valet av analysmetod berodde på syftet. Målet med dataanalysen är att ta 

fram delar från flera vetenskapliga artiklar och sedan sammanföra dessa till en ny helhet utan 

att göra en ny tolkning (Evans, 2002), således en beskrivande syntes. 

4.1 Urval och datainsamling  

Artiklarna har sökts fram i databaserna PubMed, Medline och Cinahl plus. Dessa databaser 

är lämpliga att använda vid sökande av vårdvetenskapliga artiklar. Sökord som användes var 

till exempel elderly, nurse experience, nurse perspective och person centred care. Det första 

steget i Evans (2002) analysmetod är att samla in ett urval av studier, det vill säga 

vårdvetenskapliga artiklar som uppfyllde de inklusions- och exklusionskriterier som valts för 

att kunna besvara examensarbetets syfte. Inklusionskriterierna för examensarbetet var att 

målgruppen som sjuksköterskorna arbetade med skulle vara 65 år och äldre, artikeln skulle 

svara på examensarbetets syfte, sjuksköterskorna som deltagit i studien ska vara 

allmänsjuksköterskor och texten ska vara på engelska. För artiklar sökta i Cinahl användes 

peer-rewied som inklusionskriterie. Att en artikel är peer-rewied innebär att en studie eller 

artikel blivit granskad av vetenskapliga bedömare utifrån olika perspektiv och uppfyller vissa 

vetenskapliga krav (CODEX, 2017a). I Medline och PubMed är inte det valet möjligt att göra. 
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Exklusionskriterier var att artiklarna inte skulle vara äldre än 8 år och de personer som 

sjuksköterskorna vårdade var under 65 år, artiklarna skulle inte vara kvantitativa och inte 

handla om en annan personalkategori än allmänutbildade sjuksköterskor. En sökning 

gjordes med olika åldersspann på artiklarna. Detta på grund av att antalet träffar för ett 

större åldersspann blev för högt. Vid sökningarna i databasen kom det fram många 

kvantitativa artiklar, men även artiklar där det inte specifikt handlade om sjuksköterskor. 

Många utav artiklarna utgick från vårdtagarnas eller anhörigas perspektiv, vilket framkom i 

artiklarnas titlar och nyckelord. Därav är vissa sökresultat relativt höga, medan lästa 

abstracts är betydligt lägre. Sökningen genererade 11 artiklar som kvalitetsgranskades. 

Sökmatrisen går att se som bilaga A. Där framgår hur sökorden kombinerats och antal träffar 

för varje sökning. I flera av artiklarnas titlar finns inte ordet personcentrerad vård med. 

Artiklarnas fokus på personcentrerad vård har då framkommit i nyckelord eller abstracts och 

artiklarna har på så sätt blivit intressanta för arbetet. 

En kvalitetsgranskning utgående från Friberg (2017) gjordes genomgående under 

insamlandet av artiklar. Frågorna som Friberg (2017) formulerat till en kvalitetsgranskning 

formulerades om så ja eller nej svar var möjligt och på så sätt kunde poängsystem användas. 

Två frågor valdes bort från Fribergs (2017) exempel på kvalitetsgranskning. Detta på grund 

av att frågorna besvarades i kvarvarande frågor. Vid svar ja gavs 1 poäng. Baserat på antal 

poäng sorterades artiklarna i låg, medel eller hög nivå. Detta för att ha kunnat utesluta 

artiklar med för låg kvalité. 0-6 var låg nivå och dessa artiklar valdes bort för 

examensarbetet. 7-9 poäng var medelnivå, medan 9-12 ansågs vara hög nivå. Efter 

kvalitetsgranskningen var det 8 artiklar som var av hög nivå och 3 artiklar av medelnivå. 

Ingen av artiklarna ansågs, efter kvalitetsgranskningen, vara av för låg nivå för att inte 

användas i examensarbetet. I många av artiklarna som analyserats förekommer det även 

andra professioner än sjuksköterskor. Från dessa artiklar har endast resultatet från 

sjuksköterskor tagits med i analysen i examensarbetet. Artikeln “The practice of nurses 

working with older people in long term care: an Australian perspective”, skriven av Hunter 

och Levett-Jones har mixed-method, men det framgick tydligt vad som var kvalitativ metod 

och resultat. Artikeln ansågs därför vara användbar för examensarbetet, det kvantitativa i 

studien uteslöts. I artikeln “How nurses and their work environment affect patient 

experiences of the quality of care: a qualitative study” skriven av Kieft, de Brouwer, Francke 

och Delnoij har intervjuer genomförts med sjuksköterskor vid hemsjukvård, äldreboende, 

vårdavdelning och psykiatrisk vårdavdelning. Från denna artikel har endast resultat från 

hemsjukvården och äldreboendet använts. Detta för att garantera att endast sjuksköterskor 

som arbetar med äldre är med i examensarbetet. Kvalitetsgranskningen, där dessa 

överväganden har gjorts, går att se som bilaga B. Alla de artiklar som kvalitetsgranskades 

ansågs ha tillräckligt hög nivå för att användas i examensarbetet. Dessa artiklar går att se i 

artikelmatrisen, bilaga C. 

4.2 Analys  

Analysmetoden som använts var en beskrivande syntes utifrån Evans (2002). I processen kan 

det utmärkas fyra faser: Insamlandet av studiematerial, identifiering av nyckelfynd i varje 



9 

studie, bedöma hur dessa fynd relaterar till varandra i de olika studierna och att sätta ihop 

dessa fynd för att generera en beskrivning av fenomenet. 

Det första steget i analysmetoden kan läsas under 4.1. Det andra steget i analysen var 

identifiering av nyckelfynd. Materialet lästes om flera gånger för att få en förståelse för 

artiklarna och för att skapa en helhetsbild. Under läsningen läggs fokus på detaljerna i 

studien och vad studien faktiskt säger. På så sätt kan nyckelfynd urskiljas som svarar an på 

syftet (Evans, 2002). Artiklarna numrerades mellan 1–11 och nyckelfynden som svarade an 

på examensarbetets syfte antecknades i ett block. Dessa skrevs sedan ner på lappar som 

också markerades med artikelns nummer.  

Steg tre i analysen består av en jämförelse mellan studier. Det innebär att nyckelfynd jämförs 

mellan alla studier för att komma fram till gemensamma teman och därefter subteman 

(Evans, 2002). Detta gjordes genom att se över likheterna och olikheterna i nyckelfynden, 

nyckelfynden sammanställdes och bildade teman. Temat bestod av nyckelfynd med 

gemensam kärna och innebörd. Nyckelfynden under varje tema delades in igen för att 

beskriva förgreningar av temat och ge en mer omfattande förklaring, dessa blev till 

subteman. Nyckelfynden flyttades här runt för att det upptäcktes att flertalet subteman gick 

in i varandra och beskrev liknande upplevelser. Dessa subteman slogs då ihop. Vilka dessa 

teman och subteman blev i slutänden presenteras i resultatet. Det fjärde och sista steget som 

Evans (2002) redogör för i analysen är en beskrivning av fenomenet då alla teman och 

subteman understöds med exempel från originalstudierna. Detta gjordes genom att 

artiklarna lästes igenom ännu en gång och citat ur artiklarna som svarade an på syftet valdes 

ut och beskrevs i resultatet. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman kan ses i tabell 1.  

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, tema och subteman.  

Nyckelfynd Tema Subtema 

 ”I provide patient care too hastily. My patients 

obviously feel that” (Kieft, de Brouwer, Francke, & 

Delnoij, 2014, s.6). 

 ”Lack of opportunity to take part in hands on care 

seems to lead to weaker relationships with residents” 

(Smythe, Jenkins, Galant-Miecznikowska, Bentham, & 

Oyebode, 2017, s.120). 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

Tidsbrist 
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”When you are down staff, your hands are tied because 

you can't provide the quality of care that you want” 

(Clifford & Doody, 2017, s.31). 

 ”And we shouldn't have to wait for a crisis or for a 

person to really go downhill before we are given staff, 

we should be able to put in for supports when they 

need it” (Cleary & Doody, 2016, s. 626). 

Hinder vid utförande 

av personcentrerad 

vård 

  

  

  

  

Personalbrist 

   

 

4.3 Etiska överväganden  

Det är forskaren själv som har det yttersta ansvaret för sin forskning, att forskningen är 

moraliskt acceptabel och är av god kvalité (CODEX, 2018). I detta examensarbete används 

endast bearbetat och etiskt beprövat material. Därför är en etikprövning inte aktuellt i detta 

examensarbete.  

Polit och Beck (2016) tar upp att den mest grundläggande principen för forskning är nyttan 

av studien. De beskriver även vikten av att inte fabricera, förfalska och manipulera data eller 

plagiera en annan forskares idéer, resultat eller ord utan erkännande. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver fyra huvudkrav som utgör moraliskt consensus - CUDOS kraven. Dessa är 

Communism- att samhället får ta del av resultatet, Universalism - vetenskapligt arbete måste 

bedömas utifrån vetenskapliga grunder, Disinterestedness - forskarens motiv ska vara nya 

vetenskapliga rön och Organized Skepticism - forskaren ska ständigt granska och ifrågasätta 

men inte ge en bedömning förrän det finns en tillräcklig grund. 

5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med personcentrerad vård 

inom äldreomsorg. Dessa erfarenheter blev uppdelade i tre teman. Dessa teman var: få en 

helhetsbild av den äldre, samarbete kring den äldre och hinder vid utförande av 

personcentrerad vård. Från varje tema togs två subteman ut. Sammanlagt blev det sex 

subteman. En översikt av teman och subteman kan ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Översikt av teman och subteman.  

TEMAN SUBTEMAN 

  

Att lära känna den äldre 

 Varje individs personliga behov  

 Att få den äldre att känna sig som hemma 

  

 Samarbete kring den äldre 

 Att sträva åt samma håll 

Kunskap och förståelse för personcentrerat 

arbetssätt  

  

 Hinder vid utförande av personcentrerad 

vård 

 Tidsbrist 

 Personalbrist 

 

5.1 Att lära känna den äldre 

Detta tema handlar om att lära känna den äldre på djupet men även att se personens 

anhöriga och att dessa är en del i vårdandet av en person. Temat delades upp i två subteman: 

varje individs personliga behov och att få den äldre att känna sig som hemma. Första 

subtemat handlar om den vårdande relationens betydelse för att sjuksköterskan ska kunna 

vårda utifrån personens behov. Andra subtemat handlar om att om en äldre flyttar till ett 

äldreboende så måste sjuksköterskorna bekräfta personen, att denne har ett eget liv och en 

mening med livet. Subtemat handlar även om att sjuksköterskorna beskriver att familjen bör 

vara fortsatt involverad i vården av den äldre. 

5.1.1 Varje individs personliga behov 

Sjuksköterskorna beskrev att en av deras erfarenheter av personcentrerad vård var att både 

hälso- och psykosociala behov uppfylldes. Den personcentrerade vården var ett bra sätt att 

möjliggöra att varje individs personliga behov uppfylldes (Cleary & Doody, 2016). 

Sjuksköterskorna ville fokusera på nuet med de äldre och de beskrev att genom 

personcentrerad vård skapades en bra livskvalité för de äldre här och nu och lindrade både 

fysiskt och psykiskt lidande (Skomakerstuen Ødbehr, Kvigne, Hauge, Danbolt, 2014).  

För att kunnat ge en bra vård var det enligt sjuksköterskornas erfarenheter viktigt att ha 

vårdtagarens preferenser och personliga behov i åtanke när omvårdnaden skulle utföras 

(Jaye m.fl., 2016). Sjuksköterskorna förklarade att det var viktigt att ha den äldres religiösa 
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åsikter i åtanke för att kunna skapa en vårdande relation och på så sätt kunna utföra 

personcentrerad vård (Skomakerstuen Ødbehr m. fl., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att de 

kände att förut var vården mer uppgiftsorienterad, medan den nu fokuserades mer på 

bekräftandet av den äldre personens individuella behov under vårdtiden (Hunter & Levett-

Jones, 2010).  

Sjuksköterskorna beskrev att tiden för vården utgick ifrån den äldres behov och 

individanpassades därefter. I och med att det skapades en relation till den äldre, som är 

grundläggande för den personcentrerade vården, kunde vården anpassas till varje individ 

(Cleary & Doody, 2016).  

“Showering usually takes about an hour because she likes to have her personal care attended 

to in a slow fashion, with her mobility issues and confusion she needs to be reassured and told 

of each step and she likes to dry herself a little bit, she chooses what to wear and has her hair 

done the way she wants it.” (Cleary & Doody, 2016, s. 624)                      

Sjuksköterskorna föredrog att ha en närmre relation till de äldre, där de kände sig 

uppskattade, framför att arbeta på sjukhusens vårdavdelningar. De kände att de fick något 

tillbaka och det vägde upp för det hårda arbetet (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 

2014). Det som sjuksköterskorna beskrev som det viktigaste i helhet, var att sjuksköterskan 

behövde se hela personen (Ellis & Rawson, 2015). De äldre delade ofta med sig av sitt liv, vad 

de arbetat med och sina familjer, till sjuksköterskorna och detta uppskattades mycket av 

sjuksköterskorna. De kände att deras arbete uppskattades och att de blev motiverade att 

arbeta personcentrerat. (Smythe, Bentham, Jenkins & Oyebode, 2015). Sjuksköterskorna 

beskrev att det behövdes erfarenhet för att kunna se den äldre ur ett holistiskt perspektiv 

(Carlson, m. fl. 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter var att om sjuksköterskorna tog tid på 

sig i vårdandet möjliggjordes det att den äldre kunde utföra stora delar av sin egenvård 

(Cleary & Doody, 2016). Om sjuksköterskorna tog sig tid i vårdandet och lyssnade på den 

äldre så respekterades och bekräftades dennes värdighet och integritet enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter (Jaye m.fl., 2016). Genom att de försökte se genom 

vårdtagarens ögon och förstå deras perspektiv så kunde sjuksköterskorna lättare se hur olika 

varje individ är (Clifford & Doody, 2017). Sjuksköterskorna beskrev att genom att de tar sig 

tid att skapa en relation till de äldre, var det möjligt att observera personerna närmare och då 

kunde eventuella förändringar observeras av sjuksköterskorna (Smythe m.fl., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att de genom observation kunde se hur personen hanterade sin 

hälsa och hälsoproblem. Det var då möjligt att erbjuda olika alternativ baserat på vad som är 

nödvändigt, men också viktigt för den äldre själv (Kieft m.fl., 2014). 

“Nurses must have the ability to develop and maintain good relationships with patients. For 

patients, nursing care is about being heard and seen. Knowing that you’re in safe hands. You 

allay their fear and uncertainty. You give patients confidence and hope in return. You offer 

them several options from which they can choose. Someone who is dependent, and does not 

know what will happen, is more suspicious and anxious” (Kieft m.fl., 2014). 
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En annan aspekt som sjuksköterskorna beskrev som en viktig faktor för att kunna arbeta 

personcentrerat var att dela med sig av sina erfarenheter till de äldre. Sjuksköterskorna 

upplevde att det även uppskattades av de äldre. Sjuksköterskorna behövde förklara så att de 

äldre förstod. Först då kunde de äldre vara delaktiga i sin vård och förstå varför viss typ av 

vård var nödvändig beskrev sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas erfarenhet var att de äldre 

då kunde vara med och ta aktiva val i sin egen omvårdnad (Kieft m.fl., 2014). 

5.1.2 Att få den äldre att känna sig som hemma 

Sjuksköterskor som arbetade med och för en personcentrerad vård på boenden, arbetade för 

att personen som flyttade dit inte skulle känna att livet ändras för mycket. Sjuksköterskorna 

beskrev det som att personen bytte adress, men inte livsstil. Det som menades var att 

personen behövde känna att den fortfarande hade ett syfte och mening i livet trots de 

omställningar som skedde (Jaye m.fl., 2016). Sjuksköterskorna beskrev att de ville stötta de 

äldre till att känna självständighet och frihet (Skomakerstuen Ødbehr m. fl., 2014). Enligt 

sjuksköterskornas erfarenheter behövde de äldre som flyttade in på boenden fortfarande ha 

en mening med livet. Det innebar att den äldre skulle kunna fortsätta med de sysslor som de 

gjorde hemma. Dock något som sjuksköterskorna var noga med att poängtera var att även 

om personen skulle kunna fortsätta med sin livsstil så behövde vården ändå vara patientsäker 

(Jaye m.fl., 2016). 

I samband nyinflyttade på äldreboendet beskrev sjuksköterskorna att familjen var en viktig 

del av den personcentrerade vården och för flera äldre var familjen en stor del av livet. De 

anhöriga, enligt sjuksköterskornas erfarenheter, hade ofta hjälpt den äldre i hemmet innan 

de flyttade till boendet. För att en god vård skulle vara möjlig behövde familjen inkluderas 

enligt sjuksköterskorna (Ellis & Rawson, 2015). När sjuksköterskorna träffade den äldres 

familj, var det lättare att bilda en helhetsuppfattning om den äldre, beskrev sjuksköterskorna. 

Då uppmärksammades inte bara diagnosen eller symtomen som den äldre hade (Carlson 

m.fl., 2014). “There are so many things I like with home-based care; you get a totally different 

view on your patients as you are the guest in their homes” (Carlson m.fl., 2014, s. 764). 

Sjuksköterskorna beskrev att enligt deras erfarenheter ville familjen känna sig inkluderad. 

Exempelvis genom att de fått tillåtelse att ringa när de ville, men även känna trygghet i att 

sjuksköterskorna ringde vid förändringar. Sjuksköterskorna beskrev att i botten handlade 

detta om att anhöriga ville ha bekräftelse på att den äldre trivdes på boendet även en tid efter 

inflytt. Sjuksköterskorna ansåg att om familjen var nöjd med vården förbättrades den 

personcentrerade vården (Ellis & Rawson, 2015). 

“It is a bit hard day for residents as many of them are selling their house and coming here – it’s 

a transition period for them and very hard, they have to get accustomed to the new people, the 

new surroundings, and everyone constantly asking them if they need help, or need anything. 

They get upset and don’t understand that they need help and need care” (Ellis & Rawson, 

2015, s. 2008). 



14 

5.2 Samarbete kring den äldre 

Detta tema handlar samarbetet mellan olika professioner och hur sjuksköterskorna upplevde 

detta. Temat delades upp i två subteman: att sträva åt samma håll och kunskap och förståelse 

för personcentrerat arbetssätt. Första subtemat handlar om hur samarbetet fungerade mellan 

olika professioner och hur viktigt det var att alla dessa professioner strävade åt samma håll 

för att ge en bra vård. Andra subtemat handlar om hur relationerna till andra 

yrkeskategorier, även utanför exempelvis avdelningen på boendet, påverkade den 

personcentrerade vården och sjuksköterskans roll. 

5.2.1 Att sträva åt samma håll  

En viktig aspekt som sjuksköterskorna nämnde var att ha en kontinuitet i vårdandet. Då 

menades det delvis att riktlinjer för vården fanns för att kunna arbeta på liknande sätt. Men 

också möjligheten att vårda samma personer kontinuerligt för att ge en bra vård. Detta 

uppfylldes genom att sjuksköterskor och personer från andra personalkategorier 

samarbetade och hade en god kontakt sinsemellan (Carlson m.fl., 2014).  

En av anledningarna till att sjuksköterskorna valde att arbeta med äldre var det 

personcentrerade arbetssättet. Sjuksköterskorna upplevde att de hade kontinuitet i arbetet, 

något de inte hade upplevt på vårdavdelningar på sjukhusen, då det var täta samarbeten 

mellan kollegorna på boendet. Inom äldreomsorgen fick sjuksköterskorna en bättre relation 

till de äldre (Carlson m.fl., 2014). ‘‘It is such a great feeling when you have struggled with a 

problem for several months, trying to heal a venous ulcer and then suddenly you actually get 

to see the result’’ (Carlson m.fl., 2014, s. 764). Något som belystes av flera sjuksköterskor var 

uppskattningen de fått tillbaka av de äldre. Sjuksköterskorna upplevde det motiverande att ta 

hand om äldre. Det beskrevs som att vara rätt person på rätt plats (Eldh m.fl., 2016). “The 

best thing about my job is the feeling I have inside when I’m here; a sense of being the right 

person, in the right place” (Eldh m.fl., 2016, s. 368). 

Sjuksköterskorna ansåg även att alla professioner inom teamet skulle presentera sig för nya 

boenden. Detta eftersom att de olika professionerna hade hand om olika delar i vården (Ellis 

& Rawson, 2015). “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). Något som poängterades av sjuksköterskor som arbetade på 

boenden var att samarbetet mellan sjuksköterskorna och de som koordinerade aktiviteter för 

de äldre fungerade. Utan det samarbetet var det svårt att ge en god personcentrerad vård 

(Clifford & Doody, 2017). 

5.2.2 Kunskap och förståelse för personcentrerat arbetssätt   

Sjuksköterskorna hade svårt att konkretisera det personcentrerade arbetssättet. Det beskrevs 

med orden kommunikation, respekt och värdighet. Sjuksköterskorna ansåg att det var 

naturliga förmågor. Det framkom även att sjuksköterskor ansåg att det personcentrerade 

arbetssättet inte gick att lära sig. Det var något som fanns inom sig (Smythe m.fl., 2015). “I 

think it’s fair to say that the majority of staff have got it built in already otherwise they 
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wouldn’t be here. The caring bit is built in or you could say already implanted” (Smythe m. fl. 

2015, s. 190). 

En relation som poängterades som viktig av sjuksköterskorna var relationen till chefen. 

Erfarenheten var att om chefen var stöttande och förstående om problem dök upp, kunde det 

leda till en god personcentrerad vård (Clifford & Doody, 2017). Oftast erfar sjuksköterskorna 

att denna relation fungerade väl. Dock när det kom till scheman upplevde sjuksköterskorna 

att cheferna ansåg att effektiva scheman gick före den personcentrerade vården (Kieft m.fl. 

2014). Sjuksköterskorna upplevde att brist på finansiering och förståelse från andra yrken, 

som arbetade inom landstinget men inte med omvårdnad, hindrade dem från att utföra en 

god personcentrerad vård. Mer utbildning kring sjukdomar som de äldre led av önskades, 

exempelvis om demens. Detta hindrades dock av bristen på pengar ansåg sjuksköterskorna 

(Clifford & Doody, 2017). 

“It definitely would pay off for anyone working in dementia care to have some training in 

dementia and top up session, definitely a course or some documentation that they could sit 

down and actually read, just to understand what might be going on” (Clifford & Doody, 2017). 

Brist på kunskap om demens gjorde att sjuksköterskorna kunde ha svårt att förstå boendes 

beteenden och på grund av detta kunde inte sjuksköterskorna utföra den personcentrerade 

vården så väl som de ville (Clifford & Doody, 2017). Bristen på personcentrerat perspektiv 

och förståelse för arbetssättet från chefer och de högre upp ledde ofta till att sjuksköterskorna 

kände en minskad arbetslust (Smythe m.fl., 2017).  

  

Sjuksköterskorna beskrev att de hade en större administrativ roll och att det var nu mer 

administrativt arbete än tidigare. Detta gjorde det svårt att hinna med ett personcentrerat 

arbete. Sjuksköterskorna upplevde att de hade mer administrativt arbete jämfört med andra 

professioner. Sjuksköterskorna upplevde att förståelsen från andra yrkeskategorier för 

sjuksköterskans roll minskat och att detta medfört skiftet till en mer administrativ roll (Kieft 

m.fl., 2014). Sjuksköterskorna beskrev att de hade en mer ledande roll när de arbetade än 

tidigare (Eldh m.fl., 2016). I och med mer administrativt arbete upplevde sjuksköterskorna 

att de inte hann med lika mycket omvårdnad. Istället fick de lämna över detta till andra 

professioner (Smythe m.fl., 2017, Hunter & Levett-Jones, 2010). 

“We participate in an annual national prevalence survey. We have to fill out a lot of forms. It’s 

an administrative burden and takes a lot of time – time we can’t spend on patient care. We get 

a pile of papers, screen patients and register them. It doesn’t contribute to the quality of care 

because we never get any feedback. And what does one measurement tell us? It doesn’t inform 

us whether we are doing well or not. I do not believe that.” (Kieft m.fl. 2014, s. 6) 

5.3 Hinder vid utförande av personcentrerad vård  

Två faktorer som försvårade den personcentrerade vården framkom, dessa var brist på tid 

och brist på personal. Tidsbristen gjorde det svårt att skapa en vårdande relation, och 
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sjuksköterskorna kände sig stressade. I och med tidsbristen blev det svårt att hinna med den 

personcentrerade omvårdnaden. Fulltalig personalstyrka ansågs även det vara nödvändigt för 

att ge personcentrerad vård. Brist på personal ledde därmed till att sjuksköterskorna inte 

kunde ge den bästa vården. 

5.3.1 Tidsbrist  

Sjuksköterskorna upplevde att de hade för lite tid med de äldre, vilket gjorde det svårt att 

skapa en vårdande relation till dem (Eldh m.fl. 2016). “Lack of opportunity to take part in 

hands on care seems to lead to weaker relationships with residents” (Smythe m.fl., 2017, 

s.120). Sjuksköterskorna uttryckte att det inte fanns tid att bygga upp en vårdande relation, 

något som var avgörande för att ge personcentrerad vård enligt sjuksköterskornas erfarenhet. 

Speciellt viktigt var det när nya personer kom till boendet. Det fanns inte tid för 

sjuksköterskorna att fokusera på dem. “We don't have the time and we all feel sorry that we 

don't have the time to help the new resident” (Ellis & Rawson, 2015, s. 2010). 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde ta lång tid innan en vårdande relation, och 

därigenom personcentrerad vård, var möjligt fullt ut. Många uttryckte att en enskild personal 

borde fokusera på den nya personen då det skulle inge trygghet för den nya boende. 

Sjuksköterskorna skulle då vetat att den nya boenden blev väl omhändertagen (Ellis & 

Rawson, 2015). Brist på möjlighet till att delta vid omvårdnaden gjorde även det att 

sjuksköterskorna fick en sämre relation till de äldre. Tidsbristen berodde ofta på att 

administrativa uppgifter behövde prioriteras. Detta tyckte sjuksköterskorna var synd, 

eftersom omvårdnaden var något av det som de uppskattade mest med sitt arbete (Smythe 

m.fl., 2017). Sjuksköterskorna menade att den administrativa rollen ledde till att det inte 

fanns tid att utföra lika mycket omvårdnad. Det ledde till delegering av arbetet och 

sjuksköterskan fick en snarare övervakande och ledande roll. En annan erfarenhet 

sjuksköterskorna fått var att istället för att vara mycket med i den faktiska omvårdnaden, 

spenderar de mycket tid på att ge rådgivning, säkerställa, förklara och hela tiden försöka 

rättfärdiga sina handlingar (Eldh m.fl., 2016).  

Det framkom även att sjuksköterskorna kände sig stressade. Patientvården blev då stressig 

och det personcentrerade vårdandet uteblev (Kieft m.fl., 2014). I dessa situationer förbisågs 

den äldres önskemål och preferenser. Det fanns inte tid att utföra personcentrerad vård. 

Omvårdnaden gjordes så effektivt som möjligt, på så kort tid som möjligt upplevde 

sjuksköterskorna (Jaye m.fl., 2016). Sjuksköterskorna menade att planering av aktiviteter 

ingav trygghet hos de äldre. Dock upplevde sjuksköterskorna att de var tvungna att välja 

mellan uppgifter. Gjorde de en sak, så försvann det tid från att hinna med något annat (Kieft 

m.fl., 2014). 

5.3.2 Personalbrist  

För att utföra personcentrerad vård krävdes vissa resurser. En resurs som belystes av 

sjuksköterskorna var mängden personal och tillgängligheten av dessa. För att kunna ge 

personcentrerad vård ansåg sjuksköterskorna att full personalstyrka var nödvändigt. 

Sjuksköterskorna upplevde att det ofta saknades personal. Utan tillräcklig personalstyrka 
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ansåg sjuksköterskorna att det var svårt med stödet till de äldre (Clifford & Doody, 2017). 

Sjuksköterskorna berättade att det hände att de äldre ibland behövde flytta på grund av 

personalbristen. Detta ansåg sjuksköterskorna var negativt för de äldre, eftersom de då 

behövde lära känna ny personal samtidigt som de var i en ny miljö. Sjuksköterskorna beskrev 

även att det var en svårighet för dem att lära känna nya äldre (Cleary & Doody, 2016). 

Sjuksköterskorna beskrev det som att ha sina händer knutna, när de inte hade tillgång till 

tillräckligt med personal. “When you are down staff, your hands are tied because you can't 

provide the quality of care that you want” (Clifford & Doody, 2017, s.31). På grund av 

personalbrist kände sig sjuksköterskorna stressade och den personcentrerade vården blev 

sämre. Deltagarna uttryckte även oro över att detta påverkade de äldre negativt. 

Sjuksköterskorna ansåg att bristen på personal berodde på brist på finansiering (Ellis & 

Rawson, 2015).  

En specifik situation som togs upp var när en äldre fick palliativ vård och var nära att avlida. 

Sjuksköterskorna ville ha personal hos den äldre, speciellt om anhöriga inte var på plats. 

Dock så var det ofta svårt att åstadkomma, på grund av bristen på personal. Enligt 

sjuksköterskorna ignorerades rekommendationer från utomstående auktoritet om att öka 

personalmängden (Cleary & Doody, 2016). 

6 DISKUSSION  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

personcentrerad vård inom äldreomsorg. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade 

bra erfarenheter av personcentrerad vård och att det var ett bra sätt att främja hälsan hos 

äldre individer. Dock beskrev de också att det fanns en del faktorer som påverkade och ibland 

försvårade att kunna arbeta på ett personcentrerat arbetssätt. I resultatdiskussionen tas de 

centrala delarna av resultatet upp och diskuteras gentemot det teoretiska perspektivet, 

tidigare forskning samt lagar och förordningar. Den valda teorin utgår ifrån Katie Eriksson 

och då främst teorierna kring lidande och vårdande. I metoddiskussionen diskuteras valet av 

metod, datainsamling, urval och dataanalys utifrån styrkor och svagheter med valen. Det 

ställs även upp gentemot giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet av examensarbetet. Till 

sist i den etiska diskussionen tas de etiska ställningstagandena upp som hanterats under 

examensarbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion  

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att enligt deras erfarenheter var personcentrerad vård 

ett bra sätt för att uppfylla de äldres behov. Det var viktigt att alltid ha personens behov och 

preferenser i åtanke. Eriksson (2015b) beskriver att vårdandet i sin grundform innefattar 

hela individen och främjar hälsan. Sammantaget kan det tolkas som att personcentrerad vård 
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egentligen handlar om att utföra vårdande i dess grundform. Att se hela personen för att 

kunna främja hälsa. I tidigare forskning beskrivs skillnaden mellan ordet person och patient 

och att ordet person mer fokuserar på helheten i personen med behov och begär medan 

patient lägger fokus på sjukdomen (Feinberg, 2012). Sjuksköterskorna i resultatet beskrev att 

vården förr var med fokuserad på uppgifterna men att det nu fanns mer tid att 

individanpassa vården efter personens behov. Det skiljer sig från Eriksson (2015b) som 

menar att idén med vårdandet har någonstans på vägen försvunnit. De professionella 

vårdarna är mer utövare av medicinsk teknik.  

Sjuksköterskorna i resultatet beskrev att för att lära känna den äldre, och se varje persons 

individuella behov, behövdes det läggas ner tid på relationen till den äldre. Då respekterades 

personens värdighet, integritet, individuella behov och den äldre utförde egenvård till större 

del. I patientlagen (SFS, 2017:615) står det att en patient har rätt att medverka i sin vård 

genom att själv utföra vissa vårdmoment eller att dessa ska utgå ifrån patientens önskemål 

och individuella förutsättningar. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) beskriver att 

vården ska vara byggd på och arbeta för att främja patientens självbestämmande och 

delaktighet. Att utföra personcentrerad vård är alltså relevant i förhållande till lagen, då det, 

enligt resultatet, är en förutsättning för att den äldre ska kunna vara delaktig i sin 

omvårdnad.     

Resultatet visade att en förutsättning för att se varje individs personliga behov och att arbeta 

personcentrerat var att sjuksköterskan hade en vårdande relation till den äldre. Om 

relationen kunde upprättas, som är det essentiella i personcentrerad vård, kunde 

sjuksköterskorna lättare se hur personen hanterade sin hälsa. Men sjuksköterskorna i 

resultatet kunde även observera om det hände en förändring och kunde då erbjuda 

individanpassad omvårdnad. I tidigare forskning framkom det att anhöriga uppskattade om 

sjuksköterskorna tog sig tid att prata med den äldre och skapa en relation med personen. I 

Patientlagen (SFS, 2017:615) står det att om det finns flera behandlingsalternativ ska 

patienten få välja de alternativ denne föredrar. Personen ska få det alternativet om det är till 

hänsyn till sjukdomen och är kostnadsbefogade. Att sjuksköterskan har en vårdrelation till 

den äldre underlättar för att denne ska kunna vara delaktig i sin omvårdnad och kunna vara 

med att ta beslut kring vården.  

Resultatet visade att sjuksköterskorna uppskattade när de äldre delade med sig av sina liv. 

Exempelvis om sina tidigare arbeten och familj. Sjuksköterskorna kände då att de fick något 

tillbaka. Sjuksköterskorna tyckte om att ha en nära relation till de äldre, det var en av 

anledningarna till att de valt att arbeta inom äldreomsorgen. Sjuksköterskorna ansåg att de 

hade en bättre relation med de äldre, än vad de hade fått med patienterna på en 

vårdavdelning. I resultatet framkom det även att sjuksköterskorna tyckte det var 

motiverande att se de äldre glada. Tidigare forskning beskrev att de äldre, som fick 

personcentrerad omvårdnad, var väldigt nöjda med det. Eriksson (2015b) menar att det inte 

är viktigt vad relationen ger, utan att relationen finns. Den ska vara äkta. Genom att 

sjuksköterskorna utför personcentrerad omvårdnad, kan de äldre få förtroende för dem. 

Därigenom kan de äldre öppna sig för sjuksköterskorna och dela med sig av sina liv. 

Sjuksköterskorna i resultatet kände att de fick något tillbaka för sitt hårda arbete. De äldre 

känner sig respekterade och därigenom visar de uppskattning till sjuksköterskorna. Genom 
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att koppla samman detta går det att dra slutsatsen att personcentrerad omvårdnad leder till 

en relation där sjuksköterskor och de äldre kan uppskatta varandra.  

Sjuksköterskorna i resultatet beskrev att när en äldre flyttade in på ett boende var det lätt att 

den äldre kände att denne inte hade ett syfte eller mening i livet längre, vilket kan skapa ett 

lidande. Sjuksköterskorna i resultatet beskrev också att det var sjuksköterskans uppgift att se 

till den äldre kände att livet inte förändrats allt för mycket. De kunde fortfarande ha samma 

livsstil. Eriksson (2015a) skriver att det finns tre nivåer av lidande: att ha lidande, att vara i 

lidande och varda lidandet. När en person har lidandet lever den till viss del i förnekelse och 

lever efter yttre omständigheter. När en person varar i lidande och vardar lidande är 

personen i sitt lidande och har en stor oro och söker mening med sitt liv. Resultatet visade att 

en viktig del i sjuksköterskans arbete var att stötta de äldre vid flytt till äldreboende och att 

stötta i deras lidande. Baserat på det är därför viktigt att sjuksköterskan kan se vart varje 

individ är i sitt lidande och skapa en vårdande relation till denna. På så sätt kan 

sjuksköterskorna stötta på rätt sätt och individanpassat. Tidigare forskning visade att äldre 

som flyttar in på ett boende gärna vill känna att det är deras hem och att detta respekteras 

(Harrison & Frampton, 2016). Sjuksköterskorna i resultatet, som arbetade på boenden, 

visade det för de äldre genom att knacka innan de går in och respektera de äldres åsikter när 

de väl är i deras hem. Något som sjuksköterskorna i resultatet var noga med att poängtera var 

att den äldres anhöriga hade en stor del att göra med hur personen mådde på boendet. De 

anhöriga gav en bra inblick i hur den äldre förde sitt liv hemma och var som person, utan 

tanke på sjukdomen. Sjuksköterskornas erfarenhet var att många gånger när de anhöriga la 

sig i vården var det för att de verkligen brydde sig om sin familjemedlem. I tidigare forskning 

framkommer det att de anhöriga vill bli respekterade för kunskapen de har om den äldre och 

att de anhöriga respekterar att sjuksköterskorna är experter på omvårdnaden (van Hoof 

m.fl., 2016). De skriver också att kommunikationen mellan sjuksköterskan, den äldre och 

dennes anhöriga var viktig och att det fungerade, för annars kunde missförstånd uppstå som 

kunde ge konsekvenser för vården. Sjuksköterskorna i resultatet beskrev att kontinuitet var 

nyckeln till personcentrerad vård i sjukvård. Det innebar att alla sjuksköterskor arbetade på 

liknande sätt, men också samarbeta för att kunna ta hand om samma personer kontinuerligt. 

Tidigare forskning beskriver att de äldre som blir vårdade även känner en större trygghet om 

det är samma personal som vårdar dem kontinuerligt. Då känner den äldre att 

sjuksköterskan känner till dem och de behöver inte förklara hur de vill bli vårdare till ny 

personal kontinuerligt. Tidigare forskning visar att anhöriga till den äldre uppskattar när 

sjuksköterskorna tar sig tid att prata med personen och verkligen lära känna den för att få en 

fungerande relation. Sjuksköterskorna i resultatet beskrev också att för att kunna ha en 

fungerande personcentrerad vård var multiprofessionella team viktiga och alla presenterade 

sig för personen och hade en fungerande kommunikation sig emellan.  

Sjuksköterskorna från resultatet ansåg att det personcentrerade arbetssättet inte var något 

som gick att lära sig. Det var något som fanns inom dig. Personcentrerad omvårdnad 

beskrevs med orden kommunikation, respekt och värdighet. Tidigare forskning visar att 

anhöriga förväntar sig att patienten ska bli bemött med just värdighet och respekt. Detta är 

bristfälligt i omvårdnaden enligt dem. I tidigare forskning beskriver de äldre att vissa 

personer inte ska arbeta inom omvårdnad. Att det märks vilka som har det i sig, och vilka 

som inte trivs med arbetet. De äldre märker skillnad på om personalen tar sig tid för dem, 
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eller om de skyndar sig igenom uppgiften (Donnelly & MacEntee, 2016). Det är liknande till 

vad sjuksköterskorna beskrev i resultatet. Eriksson (2015b) beskriver att ansa är något som 

alla kan. Den grundläggande omvårdnaden är naturlig och därför kan alla utföra den. Men 

hos en del individer har det glömts bort. Det kan dock aktiveras igen. Med utgångspunkt i 

hur sjuksköterskorna beskrev det i resultatet och de äldre och anhöriga beskrev det i tidigare 

forskning, kopplat till det vårdvetenskapliga perspektivet, kan detta tolkas som att viss 

personal endast utför ansa. Det personcentrerade arbetssättet innefattar även leka och lära, 

där lära kräver att sjuksköterskan har den kunskap som behövs kring den äldre men även har 

förmåga att förmedla den på ett tydligt sätt till de äldre och dennes anhöriga. I Patientlagen 

(SFS, 2017:615) står det att patienten ska få information angående sitt hälsotillstånd. Det är 

därför viktigt att sjuksköterskan kan ha en tydlig dialog med den äldre om dennes 

hälsotillstånd. Den personal som inte utför leka och lära, kan uppfattas som ointresserade av 

de äldre och det personcentrerade arbetet uteblir. 

En relation som poängterades av sjuksköterskorna i resultatet var relationen mellan cheferna 

och sjuksköterskorna. Att denna relation fungerade väl var en förutsättning för 

personcentrerad vård, enligt sjuksköterskorna. Ofta upplevde de att den relationen fungerade 

väl men att ibland var förståelsen inte alltid där från chefernas håll. Det handlade om att 

effektivitet kom före kontinuitet i schemat, eller att finansieringen kring att lära sig om 

sjukdomar som kan hjälpa sjuksköterskorna i vården inte prioriterades. När denna relation 

inte fungerade och förståelsen för det personcentrerade arbetssättet inte fanns upplevde 

sjuksköterskorna i resultatet en minskad arbetslust. Sjuksköterskorna upplevde också att de 

hade en mycket mer ledande och administrativ roll än tidigare gentemot omvårdnadsrollen 

de hade förut, vilket även det påverkade den personcentrerade vården. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde mindre tid med de äldre. Detta bidrog till en sämre vårdande 

relation. Tiden för att bygga en vårdande relation fanns inte och anledningen till tidsbristen 

ansågs vara administrativt arbete av sjuksköterskorna i resultatet. En vårdande relation 

ansågs vara avgörande för personcentrerad omvårdnad. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskorna uttryckte en vilja att utföra mer omvårdnad, men att det inte hanns med på 

grund av administrativa uppgifter. I tidigare forskning beskrivs det att de äldre som kommer 

in för att vårdas har uppmärksammat en skillnad mellan stressnivån på sjuksköterskorna 

jämfört med förr. Sjuksköterskorna verkar mer stressade nu och detta påverkar den 

personcentrerade vården. De äldre vågar inte be om hjälp på samma sätt för att inte ta tid 

från en annan person, vidare visar tidigare forskning även att anhöriga uppmärksammat att 

personal inte har tid att utföra aktiviteter med de äldre. (Hughes & Moore, 2012). Eriksson 

(2015b) beskriver vårdandet i tre delar, ansa, leka och lära. Sjuksköterskorna i resultatet 

uttryckte att de i stressade situationer bortser från de äldres önskemål angående 

omvårdnaden. De gör det som är mest nödvändigt, vilket kan ses som ansa. I Patientlagen 

(SFS, 2017:615) står det att patientens delaktighet i omvårdnaden ska utgå ifrån dennes 

önskemål. I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) står det att arbetsplatsen ska se till att 

det finns tillräckligt med personal, och kompetent personal, för att kunna ge en bra vård. 

Med stöd av lagen kan det därför vara problematisk att leka och lära inte hinns med under en 

stressig arbetsdag. Lärande kan innebära att den äldre vill kunna utföra viss egenvård. Men 

på grund av stressad personal uteblir det. Detta kan leda till att den vårdande relationen blir 
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sämre. Bristen på lekande och lärande kan göra att de äldre inte får någon personlig relation 

till sjuksköterskorna. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att det personcentrerade arbetssättet blev 

sämre på grund av personalbristen och att sjuksköterskorna uttryckte oro över detta. Bristen 

på personal belystes i flera studier. I tidigare forskning beskriver de äldre att de upplever att 

personalbristen leder till att deras mål inte blir uppfyllda (Scales m.fl., 2017). Det framkom i 

resultatet att sjuksköterskorna ansåg att full personalstyrka var nödvändigt för 

personcentrerad vård. Det var svårt för sjuksköterskorna att kunna stötta de äldre utan 

tillräckligt med personal och det påverkade den professionella relationen. Eriksson (2015b) 

menar att sjuksköterskor inte kan se den äldre som en passiv mottagare av vården. Istället 

måste det finnas ömsesidighet i omvårdnaden. För att utveckla en professionell vänskap och 

ömsesidighet är kontinuitet värdefullt. Eriksson (2015b) skriver även att människans lidande 

kan lindras om denne känner ömsesidighet till en annan individ. Lidandet måste bekräftas av 

någon annan för att leda till utveckling. Sammantaget kan det kan tolkas som att 

sjuksköterskorna i resultatet ibland kunde ha svårt att utveckla en professionell vänskap och 

ömsesidighet med de äldre på grund av personalbristen. Som följd av det kan 

sjuksköterskorna periodvis haft svårt att lindra de äldres lidande. 

6.2 Metoddiskussion  

Metoden som valdes till examensarbetet var en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ 

ansats. Valet av metod ansågs lämplig då syftet var att beskriva sjuksköterskornas 

erfarenheter. Detta styrks då Friberg (2017) beskriver att det yttersta målet för kvalitativa 

studier är en ökad förståelse och att omvandla teorin till praktiskt omvårdnadsarbete. Polit 

och Beck (2016) beskriver att kvalitativa studier undersöker ur ett holistiskt och individuellt 

perspektiv för att förstå mänskliga erfarenheter. Detta styrker också valet av metod för 

examensarbetet. En begränsning med denna metod är den minskade bredden jämfört med 

en kvantitativ studie. Tillförlitligheten kan diskuteras då det inte är säkert att två kvalitativa 

forskare som studerar samma sak under liknande förhållanden skulle komma fram till 

samma resultat (Polit & Beck, 2016). Med en kvantitativ metod, kan det enligt Segesten 

(2017) göras mätningar och jämförelser kring olika vårdhandlingar. Vid kvantitativ ansats är 

större antal deltagare möjligt, än vid kvalitativ ansats, och därmed större bredd på arbetet. 

Till detta examensarbete valdes kvalitativ metod, eftersom att syftet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter och det ansågs inte vara möjligt att besvara syftet med en 

kvantitativ ansats. 

Med en studies överförbarhet menas med i hur stor utsträckning en studies resultat kan 

överföras till andra förhållanden eller grupper. Detta för att kvalitativa studiers mål är en 

fördjupad förståelse och att denna förståelse ska kunna användas i andra situationer (Polit & 

Beck, 2016). En viktig sak för att höja studiens överförbarhet är att detaljerna kring studien 

beskrivs tydligt. Det ska finnas tydligt beskrivna inklusions- samt exklusionskriterier och 

perspektiv som examensarbetet utgår ifrån. Detta höjer arbetets överförbarhet. Syftet med 

studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter att arbeta personcentrerat inom 
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äldreomsorgen och även om detta arbete fokuserade på omvårdnaden om äldre är det möjligt 

att överföra till andra åldersgrupper. Arbetet utgår ifrån omsorgen på äldreboenden men kan 

överföras till äldreomsorgen generellt. Detta kan även överföras till andra åldersgrupper 

inom exempelvis sjukhusvård. 

Tre databaser användes för att söka fram artiklar - Cinahl PLUS, PubMed samt Medline. 

Dessa gav ett omfattande utbud av artiklar och så aktuell forskning som möjligt kunde 

användas. Att inte använda fler databaser kan ha medfört att flera relevanta artiklar bortföll. 

Det utbud som fanns på de tre databaserna som användes ansågs uppväga detta faktum. Det 

diskuterade fram relevanta sökord och fler kom fram under databassökningen. Sökord som 

användes var bl.a. person centred care, nurse experience och elderly. Relevanta sökord var en 

stor hjälp till att hitta relevanta studier. Dock var det många studier som exkluderades då 

dessa fokuserade på till expempel undersköterskor eller specialistsjuksköterskor. En svaghet 

med att artiklarna endast var på engelska var att dessa behövdes översättas till svenska. 

Svåra ord och meningar kan översättas felaktigt och därmed ge en felaktig bild av resultatet. 

Artiklarna som valdes ut hade åldersspannet 2010–2018. Detta ses som en styrka då 

studierna som användes var aktuella för hur vården ser ut idag. En svaghet är dock att något 

som missas är hur erfarenheterna har förändrats under en tid, det reflekteras bara över hur 

det ser ut just nu. Dock ansågs det att materialet som kom fram var omfattande nog för att 

kunna undersöka sjuksköterskornas erfarenheter. Totalt valdes 11 artiklar ut som kunde 

svara an på syftet av examensarbetet och hade liknande slutsatser. Dessa kvalitetsgranskades 

utifrån förslag på frågor beskrivna av Friberg (2017). Dessa kan ses i Bilaga B. Det användes 

ett poängsystem för att läsaren så objektivt som möjligt ska kunna följa med i 

bedömningsprocessen. Ingen av artiklarna uppfyllde alla frågorna på kvalitetsgranskningen 

men dessa bedöms istället utifrån en skala låg - hög. De som hade fått medel och hög under 

kvalitetsgranskningen ansågs ändock vara viktiga för examensarbetets resultat. 

Polit och Beck (2016) beskriver att ju fler studier som inkluderas i resultatet desto mer ökar 

tillförlitligheten. Därför om fler artiklar valts kunde resultatet blivit mer omfattande, dock 

ansågs de artiklar som valts ge en omfattande och tydlig bild för att kunna ge ett omfattande 

resultat. Studierna som valts har också gått igenom kvalitetsgranskning och diskuterats med 

ett kritiskt förhållningssätt för att styrka tillförlitligheten. 

För att stärka ett arbetes tillförlitlighet behöver det finnas en tydligt beskriven analysdel. 

Detta för att forskaren ständigt ska kunna verifiera sina ställningstaganden och styrka valen 

som gjorts under arbetets gång (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Evans (2002) 

analysmetod med deskriptiv syntes valdes till detta examensarbete. Det innebär att 

materialet som använts redan var bearbetat. Under analysens gång lästes de valda artiklarna 

flertalet gånger i ensamhet. Sedan diskuterades dessa gemensamt och nyckelfynd plockades 

ut, och även dessa diskuterades. Detta för att kunna förklara de val som gjorts på ett tydligt 

sätt. Under analysprocessens gång återgicks det till de valda artiklarna för att förstå 

perspektivet i artikeln och försöka utesluta förförståelser. Därmed minimerades tolkningen 

av resultatet. Styrkor med denna analysmetod är att den ger en bra helhetsbild över det valda 

problemområdet. Det kan inkluderas studier som innehåller olika typer av sjukvårds- och 

utbildningssystem. Även studier från olika länder kan användas för att ge en bra översikt och 

helhetsbild. Svagheter med denna analysmetod är att studier med passande syften kan 
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exkluderas då dessa inte passar in i inklusions och exklusionskriterierna. En deskriptiv syntes 

innebär att det görs en minimal tolkning av materialet (Evans, 2002) Oavsett om en tolkande 

eller deskriptiv syntes valts utgår det ifrån att omvandla ett tidigare resultat till ett nytt. 

Därför kommer resultaten skilja sig åt från de tidigare resultaten även om det utgick från 

bearbetat material (Friberg, 2017).  

Nyckelfynden som plockades fram gav ett tydligt resultat och teman och subteman växte 

fram. Många utav nyckelfynden beskrev också liknande erfarenheter. Det fördes diskussioner 

kring vissa nyckelfynd angående om de skulle användas eller inte. I de valda artiklarna var 

det flertalet gånger andra professioner med i studien. Nyckelfynden har dock endast tagits ut 

från det som utgår från allmänsjuksköterskor. Examensarbetet har kunnat utföras på ett 

strukturellt sätt under hela processens gång då metoden och analysen varit tydligt beskriven. 

Att analysen varit tydligt beskriven har gjort att nyckelfynden och dess relevans mot syftet 

kunnat diskuterats. En studies giltighet handlar om att reflektera kring sanningshalten, hur 

sant resultatet i studien är (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Om resultatet beskriver 

det som är typiskt för det som skulle studeras anses resultat vara giltigt. Då nyckelfynden 

som togs ut endast utgår ifrån allmänsjuksköterskor gav det ett lämpligt urval för ett giltigt 

resultat. Regelbundet under examensarbetets gång har handledning funnits. Detta upplevs 

ha bidragit till att det inte har gått för fort fram genom analysprocessens gång och detta för 

att inte riskera sanningshalten i resultatet. Då verkligheten (materialet) alltid kräver en 

subjektiv tolkning av personen så innebär det inte att om författarna var oense om till 

exempel ett nyckelfynd minskar det giltigheten. 

6.3 Etisk diskussion  

Under processens gång har författarna av examensarbetet inte stött på några etiska problem 

eller dilemman. Genom hela processens gång att skriva arbetet har författarna diskuterat och 

arbetat efter de etiska övervägandena. Vikten av att inte fabricera, stjäla data eller förvränga 

forskningsprocessen beskrivs i CODEX (2017b). För att detta inte skulle hända i 

examensarbetet har kritisk diskussion förts genom hela arbetet, och för att minimera 

påverkan av förförståelse. Då förförståelsen genomgående under arbetet diskuterades mellan 

författarna har detta medvetandegjort förförståelsen. Då har en mer objektiv analys kunnat 

utföras av insamlat datamaterial. 

För att säkerställa vetenskaplig kvalitet har författarna av examensarbetet valt att använda 

artiklar som är peer-rewied, då detta alternativ varit möjligt (närmare beskrivning under 4.1). 

De valda artiklarna är även granskade av författarna av examensarbetet för att säkerställa att 

den valda forskningen var etiskt godkänd. 
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7 SLUTSATS  

Syftet för det här examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat inom äldreomsorg. Resultatets huvudfynd var att det kräver stort 

engagemang av sjuksköterskorna för att ge personcentrerad vård. De måste se hela personen, 

inte bara de fysiska svårigheterna. Det framkom tydligt av resultatet att den äldres behov och 

vilja ska vara i centrum. Den personcentrerade vården inkluderade även att ha bra kontakt 

med de äldres anhöriga. En viktig del i resultatet var även att det fanns faktorer som 

försvårade sjuksköterskans arbete. Exempelvis brist på finansiering och personal. 

Sammanfattat är sjuksköterskornas erfarenheter övervägande positiva, men att andra 

yrkeskategorier försvårar den personcentrerade vården, exempelvis genom att inte bistå med 

finansiering och personal. Examensarbetet påvisar hur viktigt det personcentrerade 

arbetssättet är för vårdkvalitén och hur det ger en bättre relation mellan patient och 

sjuksköterskor. Arbetet besvarar syftet, men belyser även vikten av personcentrerad vård 

inom äldreomsorgen. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Resultatet visade att sjuksköterskorna till stor del trivdes med sina arbeten, men att 

personalbrist var ett problem. Vidare forskning kring varför det är svårt att rekrytera till 

äldreomsorgen skulle därför vara intressant. Även forskning kring hur sjuksköterskor 

kommunicerar med de äldres anhöriga är relevant, då resultatet visar att dessa kan ha stor 

betydelse för sjuksköterskans möjlighet att utföra personcentrerad vård. 
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BILAGA A SÖKMATRIS  

  

Datum 
för 
sökning 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval Antal 
lästa 
abstract 

Valda artiklar 

180117 Pub 
Med 

Elderly AND 
Person-centred 
caring 

63 English, 
år 2016- 
2018 

5 1. ”I have the world’s 
best job’ – staff 
experience of the 
advantages of caring 
for older people” 

180117 Cinahl Person-centred 
care AND 
nursing 

2 Peer- 
Review 
ed, full 
text, år 
2015-
2015 

23 2. ”Nurses´ and 
personal care 
assistants´ role in 
improving the 
relocation of older 
people into nursing 
homes” 

180117 Cinahl family member 
AND 
perspective of 
caring 

29 English, 
Peer- 
Review 
ed, år 
2016- 
2018 

2 3. ”Quality in 
residential care: 
exploring residents´, 
family members´, 
managers´ and staff 
perspectives” 

180123 PubMed how nurses 

experience 

person centred 

care 

114 År 2014-

2018 

16 4. “How nurses and 

their work 

environment affect 

patient experiences 

of the quality of care: 

a qualitative study” 

180124 Medline Personcentred 

caring 

34 År 2012-

2018, 

abstrakt, 

Endast 

65+. 

5 5. “Nurses' 

experience of caring 

for people with 

intellectual disability 

and dementia.” 

 



 

180126 Cinahl nurse-patient 

relation AND 

elderly 

51 År 2012-

2018, 

peer-

rewied, 

english 

2 6. “Registered 

nurses’ perceptions 

of their professional 

work in nursing 

homes and home-

based care: A focus 

group study” 

  

180127 

 

Cinahl 

 

nursing AND 

person centred 

care 

 

125 

 

År 2012-

2018, 

Abstrakt, 

peer-

rewied, 

ålder 65+ 

 

23 7. “A qualitative 

study investigating 

training 

requirements of 

nurses working with 

people with 

dementia in nursing 

homes.” 

 

8. “Exploring 

nursing staff views of 

responsive 

behaviours of people 

with dementia in 

long-stay facilities.” 

 

180201 

 

Cinahl 

 

person centred 

nursing AND 

nurse 

experience 

 

87 2014-

2018, 

english, 

peer-

rewied 

 

 

16 9. “The experiences 

of staff in a specialist 

mental health service 

in relation to 

development of skills 

for the provision of 

person centred care 

for people with 

dementia” 

 

180201 Cinahl person centred 

nursing AND 

40 2008-

2018, 

9 10. “The practice of 

nurses working with 



 

  nurse 

perspective 

 

english, 

peer-

rewied 

 

older people in long 

term care: an 

Australian 

perspective.” 

 

180320 Cinahl Person centred 

care AND 

Nurse AND 

Difficulties 

 

 

18 2010-

2018, 

english, 

peer-

rewied 

 

 

4 11. “A qualitative 

study of nurses’ 

attitudes towards’ 

and accommodations 

of patients’ 

expressions of 

religiosity and faith 

in dementia care.” 

 



 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

   

 Frågor                                                      

Artiklar  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Finns det ett tydligt 

problem formulerat?  

 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

2.Finns teoretiska 

utgångspunkter 

beskrivna? 

 

Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

3.Finns det 

omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? 

 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

4.Finns det ett tydligt 

formulerat syfte? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

5.Finns en tydlig metod 
beskriven?  
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

6.Finns det en 

analysmetod formulerad? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

7.Hänger metod och 

teoretisk utgångspunkt 

ihop? 

 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

8.Finns det ett tydligt 

resultat? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 



 

9.Har författarna tolkat 

studiens resultat i en 

diskussion? 

 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

10.Finns det en tydlig 

metoddiskussion? 

 

Ja Ja Nej Ja  Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

11.Finns återkoppling till 

omvårdnadsvetenskapliga 

utgångspunkter? 

 

Nej Nej Nej Nej  Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

12.Sker en återkoppling 

till det praktiska 

vårdarbetet? 

 

Ja  Ja Ja Ja Ja ja Ja  Ja  Ja Ja Ja 

Summa:  9 8 9 10 8 9 10 10 10 9 8 

 

 



 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS  

 

Tidsskrift/årtal/
författare 

Titel Syfte Metod 
datainsamling/A
nalysmetod 

Resultat Poäng 
kvalitetsgra
nskning 

1. Scandinavian 
Journal of 
Caring Sciences 

  
År: 2016 
  
Författare: 
Eldh, A. C., van der 
Ziipp, T., McMullan, 
C., McCormack, B., 
Seers, K. & Rycroft-
Malone, J.  

“I have 
the 
world’s 
best job’ – 
staff 
experienc
e of the 
advantage
s of caring 
for older 
people.” 

Att 
undersöka 
vad 
sjukskötersk
or anser är 
fördelarna 
med att 
jobba på 
långtidsvård 
för äldre 
personer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjuksköterskor 
intervjuades i tre 
olika länder. 
Sammanlagt 85 
deltagare. Induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys. 
Intervjuerna lästes 
flera gånger för att 
få en grov bild av 
innehållet. 
Meningsbärande 
enheter togs ut som 
sedan kodades. 
Subkategorier 
bildades av dessa 
som sedan sattes 
ihop till större 
kategorier.  

 
Narrativ deskriptiv 
syntes. 

Åtta 
kategorier 
gjordes. 
Dessa var: 
skapa 
vänskap 
med den 
äldre, 
förstå 
behov hos 
andra, vara 
medveten 
om att man 
kan göra 
skillnad för 
någon, 
använda 
sina 
kunskaper 
för att 
hjälpa 
någon 
annan, bli 
uppskattad, 
vara del av 
ett team, 
vara i ett 
sammanha
ng och 
förutsättnin
gar för en 
professione
ll karriär. 

Hög nivå - 
9/12 poäng. 



 

2. 
Journal of 
Clinical Nursing 
  
År: 2015 
  
Författare: 
Ellis, J. M. & 
Rawson, H. 
  

  

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

Att utforska, 
utifrån 
sjukskötersk
ornas 
synvinkel, 
deras 
uppfattning 
om 
processen 
när en äldre 
ska flytta in 
på ett 
äldreboende. 

“Exploratory” och 
beskrivande 
kvalitativ studie. 
Sjuksköterskor på 
fyra boenden i 
Australien bjöds in 
att delta i studien. 
Samtycke skrevs på 
och intervjuer 
genomfördes. 
Braun och Clarke 
analysmetod. 
Intervjuerna lästes 
flera gånger och 
viktiga meningar 
togs ut. Teman 
bildades och 
intervjuerna lästes 
om igen för att se 
om mer meningar 
passade in i teman. 
Sist diskuterades 
allt mellan 
författarna för att 
se att konsensus 
nåtts. 
 

Två teman 
kunde 
utrönas. 
Den högre 
medvetenh
eten bland 
sjuksköters
kor kring 
hur det är 
att flytta 
men också 
hur denna 
process kan 
hjälpa 
sjuksköters
kor 
underlätta 
flytten för 
den äldre. 
En viktig 
komponent 
var person- 
centrerad 
vård. 

Medel nivå - 
8/12 poäng 

3. 
Emerald Group 
Publishing 
Limited 
  
År: 2016 
  
Författare: 
Jaye, C., Tordoff, 
J., Butler, M., Hale, 
B., McKechnie, R., 
Robertson, L. & 
Simpson, J.  

“Quality 
in 
residential 
care: 
exploring 
residents´
, family 
members´
, 
managers
´ and staff 
perspectiv
es.” 

Utforska 
vilka 
indikatorer 
som 
påverkar 
kvalitén på 
äldreboende
n enligt 
boenden och 
sjukskötersk
or. 
 

Intervjuer gjordes 
med deltagarna 
face-to-face, 
förutom en som 
gjordes på telefon. 
Det gjordes även 
observationer. 
Teman togs fram 
från intervjuerna. 
De använde en 
analysmetod med 
ständig jämförelse 
mellan 
intervjuerna och 
varje vecka 
diskuterades 
fynden mellan 
forskarna. 

Sex teman 
togs fram: 
hemlikhet, 
trevlig och 
trygg miljö, 
god 
medicinsk 
och 
personlig 
vård, 
respekt för 
de boende 
och bra 
personal. 

Hög nivå - 
9/12  poäng 



 

4.  

BMC Health 
Services 
Research 

  

År: 2014 

 

Författare: 

Kieft, R., de 
Brouwer, B., 
Francke, A. L. & 
Delnoij, D. 

“How 
nurses 
and their 
work 
environm
ent affect 
patient 
experienc
es of the 
quality of 
care: a 
qualitative 
study.” 

Syftet med 
studien är 
att, utifrån 
sjukskötersk
ors 
perspektiv, 
studera hur 
sjukskötersk
ors 
omgivning är 
relaterad till 
de äldres 
positiva 
upplevelser 
av vården. 

Sjuksköterskorna 
delades in i 4 
grupper. Varje 
grupp leddes av två 
forskare. Intervjuer 
och observationer. 
Förutbestämda 
ämnen 
diskuterades. 

Intervjuerna 
transkriberades, 
kodas och 
kategoriseras. 
Teman togs fram. 
Delar ur de olika 
intervjuerna 
jämfördes. Den 
slutgiltiga analysen 
visades för 
deltagarna, som 
fick kommentera 
det. 

Sju 
områden 
togs fram, 
bl.a. 
personcentr
erad 
omvårdnad
. Varje 
område 
beskrivs i 
artikeln, 
med stöd 
med citat 
från 
intervjuern
a. Även 
faktorer 
som 
hindrar 
sjuksköters
korna från 
att 
förbättra 
patienterna
s 
upplevelser 
finns med i 
resultatet. 

Hög nivå - 
10/12 poäng 

5. 
Journal of 
Clinical Nursing 
  
År: 2016 
  
Författare: 
Cleary, J. & 
Doody, O. 

“Nurses' 
experienc
e of caring 
for people 
with 
intellectua
l disability 
and 
dementia.
” 

Undersöka 
sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av att vårda 
äldre med 
demens och 
intellektuella 
funktionshin
der. 

Kvalitativa halv-
strukturerade 
intervjuer. De 
spelades in och 
transkriberades. 
Colaizzi's 
analysmetod har 
använts. Det är sju 
steg i analysen, 
vilka är beskrivna i 
texten. 

Tre teman 
togs fram: 
kunskap 
om 
demens, 
personcentr
erad vård 
och 
“transitioni
ng within 
the service” 

Medel nivå - 
8/12 poäng 



 

6. 
International 
Journal of 
Nursing Studies 

   
År: 2014 

  
Författare: 
Carlson, E., 
Rämgård, M., 
Bolmsjö, I. & 
Bengtsson, M. 

“Registere
d nurses’ 
perception
s of their 
profession
al work in 
nursing 
homes 
and 
home-
based 
care: A 
focus 
group 
study.” 

Belysa hur 
sjukskötersk
or, som 
jobbar på 
äldreboende
n, uppfattar 
deras 
professionell
a arbete. 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupper. 
30 sjuksköterskor 
uppdelade i 7 
grupper 
intervjuades. 
Analysen utfördes 
genom att 
intervjuerna 
transkriberades 
och lästes 
upprepade gånger. 
Sedan plockades 
enheter ut. Dessa 
sorterades sedan 
upp i kodade 
subkategorier. 

Sjuksköters
korna 
uppfattade 
deras 
arbete som 
holistiskt 
och 
respektfullt
. 3 
kategorier 
togs fram: 
att etablera 
en 
långvarand
e relation, 
vårda 
genom mer 
än bara det 
tekniska 
och 
balansera 
självständig
het mot en 
känsla av 
ensamhet. 

Hög nivå - 
9/12 poäng. 

7. 
Nurse Education 
Today 
  
År: 2017 
  
Författare: 
Smythe, A., 
Jenkins, C., 
Galant-
Miecznikowska, 
M., Bentham, P. 
& Oyebode, J. R. 

“A 
qualitative 
study 
investigati
ng 
training 
requireme
nts of 
nurses 
working 
with 
people 
with 
dementia 
in nursing 
homes.” 

Undersöka 
behov av 
utbildning 
för 
sjukskötersk
or som 
arbetar på 
demensboen
de för att 
minska 
risken för 
utbrändhet 
och förbättra 
den 
personcentre
rade vården. 

Fokusgrupper med 
11 sjuksköterskor 
som intervjuades. 
Analys genom 
Braun och Clarkes 
sex-steg metod. 
Viktiga meningar 
togs ut genom att 
intervjuerna lästes 
flera gånger. 
Teman bildades 
och intervjuerna 
lästes om igen för 
att se om mer 
meningar passade 
in i teman. Till sist 
diskuterade 
författarna allt för 
att se för att se att 
konsensus nåtts. 

 

Fyra teman 
togs fram 
under 
analysens 
gång vad de 
delaktiga 
tyckte deras 
arbete 
bestod av: 
Dirigera 
andra, 
daglig 
omvårdnad
, 
administrat
ivt arbete 
samt samt 
stödja 
anhöriga. 
Sjuksköters
korna la 
särskild 
vikt vid 
personcentr
erad vård 
men att det 
fanns 
faktorer 
som 
påverkade 
detta. 

Hög nivå - 
10/12 poäng 



 

8. 
Journal of 
Psychiatrick and 
Mental Health 
Nursing 
  
År: 2017 
  
Författare: 
Clifford, C. & 
Doody, O. 

“Explorin
g nursing 
staff views 
of 
responsiv
e 
behaviour
s of people 
with 
dementia 
in long-
stay 
facilities.” 

Undersöka 
sjukskötersk
ors syn på att 
stödja 
människor 
med demens 
på boenden. 

Kvalitativ studie 
med 9 
sjuksköterskor som 
intervjuades. Varje 
intervju 
transkiberades och 
analyserades med 
Elo och Kyngas 
metod. 
Analysmetoden 
utgår ifrån 
förberedelse, 
organisering och 
redogörelse. 
Förberedelse 
genom att välja 
analysenhet, läsa 
materialet noga för 
djupare förståelse. 
Organisering 
genom kodning och 
kategoribildning 
relaterat till syftet. 
Subkategorier 
bildade 
huvudkategorier 
och dessa 
redogjordes i 
resultatet. 

 

Fyra teman 
togs fram: 
Känna igen 
och förstå 
beteenden, 
resurser 
och 
utbildninga
r för att 
 kunna 
stödja 
personer 
med 
demens och 
mottagligt 
beteende, 
påverkan 
utbildning 
har på 
praktiken, 
och 
vårdkulture
n/ 
omgivninge
n. 

Hög nivå - 
10/12 poäng. 

9. 
SAGE journal. 
  
År: 2015 
  
Författare: 
Smythe, A., 
Bentham, P., 
Jenkins, C. & 
Oyebode; J. R. 

“The 
experienc
es of staff 
in a 
specialist 
mental 
health 
service in 
relation to 
developm
ent of 
skills for 
the 
provision 
of person 
centred 
care for 
people 
with 
dementia” 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter
na att arbeta 
med 
dementa i 
förhållande 
till 
kompetensut
veckling för 
tillhandahåll
ande av 
personcentre
rad vård för 
människor 
med demens. 

Fokusgrupper med 
Sjuksköterskor. 
Intervjuer gjordes. 
Induktiv ansats. 
Intervjuerna 
analyserades 
genom att de lästes 
flera gånger och 
viktiga meningar 
togs ut. Efter det 
bildades teman och 
intervjuerna lästes 
om igen för att se 
om fler meningar 
passade in i dessa 
teman. Sedan 
diskuterades detta 
mellan författarna 
för att se att 
konsensus nåtts. 
  

Fem teman 
dök upp: 
Kompetens
baserad 
skicklighet, 
tro, 
aktiviteter 
och hinder 
och sätt att 
lära sig på, 
Skicklighet 
i 
personcentr
erad vård 
kan ej läras 
ut. 

Hög nivå - 
10/12 poäng. 



 

10. 
Journal of 
Clinical Nursing 
  
År: 2010 
  
Författare: 
Hunter, S. & 
Levett-Jones, T. 

“The 
practice of 
nurses 
working 
with older 
people in 
long term 
care: an 
Australian 
perspectiv
e.” 

För att ge en 
samtida 
beskrivning 
av 
sjukskötersk
ans arbete 
med 
dementa på 
boende. 

Mixed-method 
med enkäter, 
dokument och 
halvstrukturerade 
intervjuer. 
Analyserades 
genom 
frågeställningar 
skrivna av Polit och 
Beck. 

Kategoerier 
som togs 
fram från 
intervjuern
a var “det 
är en 
gruppinsats
”, “Vi klarar 
det” och 
“kliniska 
färdigheter 
och 
ansvar”. 

Hög nivå - 
9/12 poäng. 

11.  
Journal of 
Advanced 
Nursing 
 
År: 2014 
 
Författare: 
Skomakerstuen 
Odbehr, L. 
Kvigne, K. 
Hauge, S. 
Danbolt, L. J. 
 

A 
qualitative 
study of 
nurses’ 
attitudes 
towards’ 
and 
accommo
dations of 
patients’ 
expressio
ns of 
religiosity 
and faith 
in 
dementia 
care 
 
 

Att 
undersöka 
sjukskötersk
ors attityder 
och 
tillmötesgåe
nde av 
patienters 
uttryck av 
religion och 
tro inom 
demensvård. 
 

Kvalitativ studie. 
Åtta fokusgrupper 
som intervjuades. 
Intervjuerna blev 
sedan 
transkriberade och 
analyserade med 
Van Manens 
analysmetod. 
Intervjuerna 
transkriberades 
och varje intervju 
fick en kod. 
Intervjuerna lästes 
och en grundlig 
reflektion kring 
dess innehållet 
gjordes och sedan 
bildades teman. 
Citat användes för 
att bilda dessa 
teman, som sedan 
blev till 
underteman och 
sen undergrupper. 
 
 

Sjuksköters
kor var 
osäkra och 
saknade 
kunskap 
angående 
patienterna
s religion- 
och 
trosuttryck. 
Sjuksköters
korna 
upplevde 
känslor av 
tvehågsenh
et och hade 
en oklar 
förståelse 
kring 
vikten av 
dessa 
uttryck, 
något som 
försvårade 
utförandet 
av 
personcentr
erad vård. 
 
 

Medel nivå - 
8/12 poäng. 
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