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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård involverar vård när personen blir patient men 

fokus är främst på att uppmärksamma personen bakom sjukdomen och lära sig om dennes 

historia, behov, begär och problem. Tidigare forskning visar att patienter och deras 

närstående upplevde aspekter som medkänsla, respekt, tydlighet, delaktighet och 

kommunikation viktiga för personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda personcentrerat. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturöversikt 

med en beskrivande syntes. Metoden går ut på att systematiskt analysera artiklar för att 

skapa en djupare förståelse för fenomenet. Resultat: Resultatet utgår från två teman; Att 

arbeta utifrån omvårdnadens grunder med två subteman: att relationen har betydelse och 

att ha organisatoriska förutsättningar och att arbeta utifrån begränsade organisatoriska 

förutsättningar med två subteman: att ha begränsade psykosociala förutsättningar och att ha 

begränsade fysiska förutsättningar. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt med 

personcentrerad vård för värdigheten i vården. Resultatet visade att det finns hinder som 

begränsar möjligheten att arbeta personcentrerat, som tidsbrist och platsbrist. Slutsats: Att 

relationen mellan patient och sjuksköterska är avgörande för den personcentrerade vården. I 

denna relation skapas en förståelse för patienten och dennes situation. 

 
Nyckelord: Personcentrerad vård, relationen, sjuksköterskors upplevelser, systematisk 

litteraturstudie 

 



 

ABSTRACT 

Background: The concent personcentered care involves the care when the person becomes 

a patient but focus is mainly on caring for the person behind the disease and learn about their 

history, needs, desires and problems. Previous research shows that patients and their 

relatives experienced that aspects such as compassion, respect, clarity, participation and 

communication important for personcentered care. Aim: To describe nurses’ experiences of 

cherish personcentered. Method: A qualitative systematic literature review with a 

descriptive synthesis. The method refer to systematically analyze articles to get a deeper 

understanding of the phenomenon. Result: The result is based on two themes; to work by 

the nursing grounds with two subthemes: that the relationship has meaning and to have 

organizational conditions, and to work by limited organizational conditions with two 

subthemes: to have limited psychosocial conditions and to have limited physical conditions. 

The nurses experienced that personcentered care was important for the dignity in care. The 

result showed that there are barriers that limit the ability to work person-centered, as a lack 

of time and lack of space. Conclusion: The relationship between patient and nurse is crucial 

for the personcentered care. In this relationship, creates an understanding of the patient and 

his/her situation. 

 
Keywords: Nurses’ experiences, personcentered care, relationship, systematic literature 

study 
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1 INLEDNING  

Detta intresseområde kommer ifrån ett forskningsområde vid MDH/HVV: Personcentrerad 

vård och kommunikation. Begreppet personcentrerad vård grundar sig i ett gott och humant 

vårdande. Att ge en personcentrerad vård innebär att patienten ska ses som en person där 

patientberättelsen med personens unika behov och preferenser utgör grunden för 

omvårdnaden. Då personen kan hamna i en sårbar position när denne blir patient är det 

viktigt att anpassa omvårdnaden efter individuella önskemål, eftersom att den trygga miljön 

som finns i deras hem inte finns på sjukhuset. Omvårdnaden ska tillfredsställa personens 

kroppsliga, själsliga och andliga behov. Under den verksamhetsförlagda utbildningen fick vi 

en inblick i den personcentrerade vård som bedrivs inom vården, men vi upptäckte att det 

inte är alla sjuksköterskor som tillämpar detta. Detta kan leda till att alla patienter inte får ta 

del av en omvårdnad som är anpassad efter dem som individer och ett försämrat 

välbefinnande. Utveckling av den personcentrerade vården kan ske med hjälp av ny 

forskning men även av respons från tidigare patienter om deras erfarenheter av 

vårdvistelsen, där det tas del av deras upplevelser av vården. Genom att ta del av deras 

upplevelser av vården de erhållit kan en bild skapas om hur de vill att omvårdnaden ska vara 

utformad. Den personcentrerade vården bygger oftast på en relation mellan patient och 

vårdgivare, därför anser vi att det skulle vara intressant att undersöka sjuksköterskornas 

upplevelser av personcentrerad vård för en mer djupare förståelse av ämnet. Vi valde detta 

intresseområde för att vi anser att det är viktigt att få ta del av sjuksköterskans upplevelser av 

personcentrerad vård för att få ett perspektiv av fenomenet från en vårdgivare. Deras 

upplevelser kan hjälpa att förstå hur vårdprocessen går till och vilka åtgärder som görs för att 

ge en jämlik vård för hela befolkningen med den enskilde patientens behov i fokus. Deras 

upplevelser kan även visa på orsaker till varför omvårdnaden kan vara bristfällig och bidra 

till en ökad förståelse för deras situation. Då sjuksköterskan har det övervägande ansvaret för 

patienten så är det betydande att denne besitter kunskap av att vårda personcentrerat, där 

denne jobbar utifrån ett holistiskt förhållningssätt med patienten som person i fokus. Som 

blivande sjuksköterskor anser vi det viktigt att den personcentrerade vårdens innebörd 

stärks. Detta för att sjuksköterskorna ska få tydliga riktlinjer om vilken vård som skall 

bedrivas och patienten ska få den omvårdnaden som denne är berättigad till. Förhoppningen 

är att resultatet av detta arbete ska kunna bidra till en ökad förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda personcentrerat. 
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2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden med hjälp 

av lagar och förordningar som bör beaktas vid personcentrerad vård. Därefter redovisas en 

beskrivning av begreppet personcentrerad vård för att ge läsaren en överblick över ämnet. 

Sedan presenteras tidigare forskning inom personcentrerad vård utifrån ett patient- och 

närståendeperspektiv samt valt teoretiskt perspektiv. Slutligen redovisas en 

problemformulering.  

2.1 Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden 

Omvårdnaden kan ses som en helhet som utgörs av två aspekter, relationsaspekten och 

sakaspekten och dessa två är beroende av varandra. Relationsaspekten innefattar 

förhållningssättet sjuksköterskan har när olika omvårdnadsåtgärder utförs. 

Förhållningssättet avgör hur patienten upplever omvårdnadssituationen och har stor 

betydelse för patientens integritet och värdighet. I relationen respekterar patient och 

sjuksköterska varandra och patienten kan bli sedd som en person och känna sig bekräftad. 

Sakaspekten omfattar omvårdnadens praktiska uppgifter, som att ge injektioner eller ta 

blodprov (Ternestedt & Norberg, 2014).  

 
Vården ska vara individualiserad där varje individ ska behandlas med respekt för dennes 

integritet och värdighet. Målet med sjukvården är att alla individer ska få en likvärdig vård 

samt förebygga ohälsa. Patienten ska erhållas en omsorgsfull omvårdnad med god kvalité 

(HSL, SFS 2017:30; PL, SFS 2014:821; PDL, SFS 2008:355). För att vården ska vara god så 

finns det krav på vad som ska uppfyllas. Detta omfattar en god hygien, vård som ger en 

känsla av trygghet och säkerhet hos patienten, god vårdrelation mellan sjuksköterska och 

patient och lättillgänglighet. En behandlingsmetod ska tillämpas först när sjuksköterskan 

gjort en bedömning av den unika patienten och dennes enskilda behov (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 2017:30). Vid vårdsituation ska patienten själv få vara delaktig i 

omvårdnaden. Vård får inte ges utan patientens medgivande, ett medgivande som får återtas 

av patienten om så vill. Lagen säger även att patientens närstående ska, om så vill, kunna 

vara delaktiga i deras närståendes omvårdnad. Gällande patientsäkerheten ska närstående 

också ges möjlighet att delta. Närstående får endast vara delaktiga om patienten samtycker 

(Patientlag, SFS 2014:821). Gällande dokumentering har sjuksköterskorna samt annan 

vårdpersonal en skyldighet att föra patientjournal. Dokumenteringen ska vara professionellt 

skriven så att alla ska kunna tolka det som skrivs. Patientjournalen med innehållande 

personuppgifter ska förvaras och hanteras så att utomstående och obehöriga inte har tillgång 

till den (Patientdatalag, SFS 2008:355).  

 
God omvårdnad kan uppnås när sjuksköterskan har kompetensen att både kunna utföra 

omvårdnadsåtgärder samt kunna skapa en relation med patienten och dennes närstående där 

tillit är grundstenen. En legitimerad sjuksköterska har det huvudsakliga ansvaret för 

patientens omvårdnadsprocess. Omvårdnaden ska vara utformad för att tillgodose patientens 

fysiska, psykosociala, andliga och kulturella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Omvårdnaden baseras på tre nyckelbegrepp, partnerskap som innebär en ömsesidig respekt 

för varandra och deras enskilda kunskaper; patientens kunskaper omfattar hur det är att leva 

med sin sjukdom och sjuksköterskans kunskaper är exempelvis vårdrelaterad kunskap. 

Andra begreppet är patientberättelsen som innebär att vårdplanen och omvårdnadsåtgärder 

planeras utifrån patientens berättelse om sitt hälsotillstånd tillsammans med undersökningar 

av hälsotillståndet. Det sista begreppet är dokumentation, som innebär att planen för 

omvårdnad som upprättats i samråd med patienten ska föras i journalen. Sjuksköterskan ska 

vara en god lyssnare. Genom att vara öppen och intresserad för att kunna förstå patientens 

egna erfarenheter och upplevelser av sin situation kan sjuksköterskan ta del av dennes behov, 

synsätt, värderingar, intressen och prioriteringar. Omvårdnaden räknas som god först när 

dessa delar i patientens liv är i fokus i omvårdnaden. Sjuksköterskan ska möjliggöra för 

patienten att kunna leva det liv som behagas. För att kunna göra detta ska sjuksköterskan 

sätta personen i fokus hellre än sjukdomen. Sjuksköterskan ska bidra till att patienten kan 

behålla kontrollen över sitt liv. Ansvaret ligger i att sjuksköterskan ska leda 

omvårdnadsarbetet med patienten i fokus för att uppnå den enskildes upplevelse av hälsa. 

Detta kan patientens närstående hjälpa till med och det är sjuksköterskans ansvar att dessa 

involveras om önskan finns (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

2.2 Personcentrerad vård 

Begreppet personcentrerad vård är en utveckling av begreppet patientcentrerad vård och 

utvecklingen har skett för att patientcentrerade vården inte ansågs vara tillräcklig. Det har 

tidigare inte påvisats någon begreppslig skillnad mellan patient- och personcentrerad vård 

och det finns en tro om att begreppen avser samma sak. Patientcentrerad vård används mer 

inom sjukhusvården. I litteraturen används även orden klient och bosatt som begrepp istället 

för person (Håkansson-Eklund et.al, 2018; Morgan & Yoder, 2012). Begreppet 

personcentrerad vård grundar sig i ett gott och humant vårdande där vikten av att se 

patienten som ett subjekt och inte ett objekt belyses. Personcentrerad vård innebär att 

vårdgivaren, i detta fall sjuksköterskan, ser hela människan och som en unik människa med 

fri vilja, medvetenhet om sitt eget värde och en förmåga att kommunicera behov och 

livserfarenheter. Det krävs att sjuksköterskan får lära sig mer om patienten, där personens 

historia och närstående samt styrkor och svagheter i egenvården tas fram i ljuset. 

Vårdgivaren ska inte enbart ta hänsyn till patientens fysiska problem utan även dennes 

själsliga, psykiska, sociala och existentiella behov (Håkansson-Eklund et.al, 2018; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

 
För att utföra en personcentrerad vård krävs en god omvårdnad. Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) beskriver att begreppen partnerskap, patientberättelsen och 

dokumentation är centrala i omvårdnaden. För att få en tydligare bild av begreppen i 

jämförelse med att vårda personcentrerat kommer en beskrivning av fyra olika dimensioner 

av personcentrerad vård som tillsammans beskriver vikten av patientberättelsen och 

partnerskapet. Sharma, Bamford och Dodman (2016) skriver att personcentrerad vård kan 

ses utifrån fyra olika dimensioner som tillsammans utgör en helhet. Den första dimensionen 

innebär att sjuksköterskan ska ge en individualiserad vård med ett holistiskt förhållningssätt. 
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Sjukdom visar sig hos människan på olika sätt. Utformandet av omvårdnaden och 

omvårdnadsåtgärder bör därför vara individanpassade. Den andra dimensionen innebär att 

sjuksköterskan ska hjälpa patienten med dennes svårigheter i vardagen eller hjälpa till att 

lösa problemet. Vad hälsa och sjukdom innebär är unikt för var enskild individ och ska 

beaktas när omvårdnadsplanering genomförs då du som vårdgivare ska stödja personen att 

leva det liv hen vill leva trots ohälsa. Den tredje dimensionen syftar till patienten som en 

expert. Patientens värden och mål kan uttryckas bäst av patienten själv och därför är 

patientdeltagandet viktigt för välbefinnandet. Patienten ska få delta i valet av behandling när 

möjligheten finns och få delta i sin egen omvårdnad. Den fjärde dimensionen utgörs av 

respekten för personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskan ska lära känna patienten och ta 

del av dennes personlighet samt behandla patienten med respekt för dennes autonomi och 

värdighet. Tillsammans utgör de fyra dimensionerna en helhet som är viktig för en lyckad 

omvårdnad och vistelse på vårdinrättningarna.  

2.3 Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning utifrån patienternas- och närståendes upplevelser av 

personcentrerad vård. Deras upplevelser av personcentrerad vård kan ställas i jämförelse 

med sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden och definitionen av personcentrerad vård för att 

se om det uppfyllts i dessa enskilda vårdsituationer. Begrepp som beskriver innehållet under 

rubrikerna är empati, uppmärksamhet, bekräftelse, kärlek, sårbarhet, delaktighet och 

kommunikation. 

2.3.1 Patienternas upplevelser av personcentrerad vård 

Patienterna anser att det är betydande att synliggöras som en helhet av kropp, själ och ande. 

Att erkännas som ett subjekt och inte objekt samt bli respekterade som unika individer. De 

vill känna att sjuksköterskan bryr sig om dem och bli sedda bortom sjukdomen. En känsla av 

välbefinnande uppkom hos patienten när sjuksköterskorna visade omtanke och hänsyn 

gentemot dem. Genom att ta hänsyn till deras önskningar och behov kunde detta uppnås. 

Patienterna vill bli behandlade utifrån ett holistiskt tillvägagångssätt, empati och värme. Att 

lära känna patienten och skapa en mer personlig och förtroendefull relation var grunden för 

omvårdnadens utformande. Det handlar om att båda parter ger av sig själva och delar med 

sig av sina erfarenheter. Denna relation bidrar till ett ökat förtroende för vården och att den 

enskildes behov och förmågor erkänns (Arkelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Von 

Vogelsang, 2017; Greenfield et.al, 2014; Sharp, Mcallister & Broadbent, 2014). 

 
Patienterna har en önskan om att få uppmärksamhet, både gällande sin ohälsa i form av 

undersökningar och bedömningar men även personlig uppmärksamhet, att lyssna på deras 

egna historia. Att bli uppmärksammad var lika med att bli förstådd. En känsla av egenvärde 

uppfylldes hos patienterna när personalen inte skyndade på sina uppgifter och samtal vid 

omvårdnadsåtgärder, utan istället var engagerade i deras liv, trots att de hade andra patienter 

att besöka och fler uppgifter att utföra. När en person behöver läggas in på sjukhus så kan 

flertalet existentiella frågor uppkomma som hotar personens identitet och integritet och en 
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känsla av osäkerhet av att inte veta vad som är fel kunde väckas. Det fanns en upplevelse om 

att sjuksköterskorna var medvetna om detta och försökte finnas där för att svara på frågor för 

att lindra dessa känslor vilket skänkte en känsla av hopp. Patienterna nämner flertalet 

situationer där sjuksköterskorna har hjälpt dem att bli lugna och känna sig trygga. 

Patienterna kände sig ofta nervösa inför behandling eller operation vilket uppmärksammades 

av sjuksköterskorna. Genom att då samtala med varandra kunde patienterna delge sina 

farhågor och önskemål om hur deras kropp skulle behandlas under operation och 

behandling. Sjuksköterskan kom i sin tur med kloka åsikter. Dessa situationer bidrog till en 

känsla av bekräftelse och att bli sedd och patienten kände sig inte lika ensam. Stödet och 

medkänslan från sjuksköterskan bidrog till ett ökat välbefinnande och lindrat lidande 

(Arakelian et.al, 2017; Sharp et.al, 2014; Greenfield et.al, 2014). Det finns även situationer 

där patienterna inte kände sig uppmärksammade. Flertalet patienter upplevde att de endast 

blev benämnda som ett tal i mängden av olika sjuksköterskor. En vanlig företeelse var att 

sjuksköterskan endast erbjöd smärtstillande läkemedel istället för att göra en ordentlig 

undersökning för att se om något mer kunde göras (Greenfield et.al, 2014). 

 
Patienterna kunde uppleva en känsla av sårbarhet under sjukhusvistelsen. De upplevde att 

sjuksköterskorna var duktiga på att lyssna på deras tankar om sårbarhet bland annat när en 

patient uttryckte oro över att sårbarheten skulle bli värre på grund av miljön de vistades i. 

Sårbarhet kunde också uppstå när det gjordes misstag eller fel i vårdprocessen. Patienterna 

upplevde en minskad känsla av sårbarhet när sjuksköterskan förklarade stegen i 

omvårdnaden, vad som gjordes och varför det gjordes och gav tid för att finnas där. 

Sjuksköterskorna utförde exemplarisk vård enligt flertalet av patienterna. Allting var redo 

när de kom in till sjukhuset, de fick ett gott bemötande och kände sig uppmärksammade. 

Uppstod frågor fanns en möjlighet att få bra och utförliga svar på dessa. När vårdpersonalen 

var effektiv skapades en känsla av trygghet, att deras hälsa var i goda händer. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna var villiga att interagera och prata med dem istället för att stå 

och prata med kollegor. Detta ingav en känsla av värdighet och att bli respekterad. En önskan 

fanns dock om att få information om den nuvarande situationen och vårdplanen varje dag för 

att inte känna sig isolerade och veta vart i vårdprocessen de befinner sig. De nämner även att 

vissa sjuksköterskor inte behandlade dem bra och bland annat genom att ha en dålig attityd 

och inte vara tillgänglig. Patienterna uppskattade när sjuksköterskorna bjöd in till en 

tillhörighet. Ett exempel på detta var när en patient kom in på sjukhuset och sjuksköterskan 

säger ”nu är du en del av vår familj”. De gjorde allt för att patienterna skulle känna sig som 

hemma och var aldrig nedlåtande om deras behov (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 

2015). Patienterna uppskattar när sjuksköterskan ställer frågor om deras mående, både 

fysiskt och psykiskt och stannar för att höra svaret och eventuellt trösta och hjälpa till med 

lösningar (Yea-Pyng et.al., 2010). 

 
Enligt Yea-Pyng, Yun-Fang och Hsiu-Fang (2010) och Kvåle och Bondevik (2008) anser 

patienterna att möjligheten att få vara delaktig i beslutsfattande om behandling är viktigt då 

det gav patienterna känslan av att vara respekterade som individer och ingav en känsla av 

värdighet. Beslutsfattningen görs i samverkan med sjuksköterskan. Patienterna vill vara 

delaktiga i valet av behandling för deras sjukdom och att dem ska få tid för att kunna 

bestämma vad som känns bäst för dem. Det var betydande att sjuksköterskorna förklarade 
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vad för typ av behandling som skulle ges, varför den skulle ges och hur tillvägagångssättet ser 

ut för att bibehålla ett lugn och uppnå en känsla av trygghet. Patienterna var dock tydliga 

med att deltagandet i vårdprocessen bidrog till en trygghet och säkerhet men i slutändan 

väger läkaren och sjuksköterskornas evidens tyngst. Engström (2008) skriver att en 

regelbunden information och god kommunikation var nödvändig för att minska oroskänslan 

då vårdpersonalen ibland ändrade behandling eller bytte avdelning på patienten utan att 

förklara vart bytet skulle ske och varför. 

2.3.2 Närståendes upplevelser av personcentrerad vård 

Även de närstående till patienterna beskriver att aspekter som kärlek, värme och empati är 

centralt för personcentrerad vård. En personcentrerad vård är lika med en humaniserad vård 

anser dem. En humaniserad vård handlar om att lyssna och visa medmänsklighet och visa 

respekt för patientens integritet. Detta bidrar till en känsla av värdighet. Personlig vård 

upplevdes vara viktigt, att sjuksköterskan skulle ge en personlig vård med saker som tagits 

med hemifrån och med information som lämnats om patientens historia. Det var även viktigt 

att sjuksköterskan var närvarande och visade uppmärksamhet både för patienten och de 

närstående. De anser också att sjuksköterskan ska kunna ge en omvårdnad där människas 

kulturella och religiösa perspektiv beaktas. Religiositet behöver inte innebära en tro på en 

religion utan religiositet beskrivs som att förstå kulturella skillnader. Genom att förstå 

människans kulturella och religiösa perspektiv så kan sjuksköterskan se den unika 

människan (Flavia-Feron, Caregnato, Da Costa & Rosa, 2017; Engström, 2008) 

 
Åtgärder som görs för att undvika kroppsexponeringar vid behandling eller annan typ av 

vård beskrevs vara uppskattade av patienterna och upplevdes vara viktigt för deras integritet. 

Detta kunde uppfyllas genom att bli skyld med en filt eller att sjuksköterskan drar för en 

gardin eller stänger dörren vid byte av inkontinensskydd. Närstående till de sjuka 

patienterna uttryckte en sorg och rädsla över att se sina kära så sjuka. De ville vara 

närvarande i deras vård men uttryckte ett förtroende för vårdpersonalen och gick därför ut ur 

rummet när personalen var där för att ge omvårdnad. De finns dock tillfällen där 

vårdpersonalen inte gav omvårdnad med respekt till patienten som att inte täcka patienten 

vid omvårdnadsmoment, vilket ansågs vara fruktansvärt. Fördomar, diskriminering och 

gester kan också bidra till integritetskränkning. Precis som patienterna beskriver närstående 

tillfällen där sjuksköterskorna benämnde patienter som nummer istället för deras namn 

vilket ansåg vara nedvärderande då patienten inte blev sedd som en person med ett namn 

(Engström, 2008; Kvåle & Bondevik, 2008). 

 
Närstående till patienterna anser att kommunikation är en central del i den personcentrerade 

vården. Kommunikation anses vara ett viktigt element för att vården ska kännas human och 

som bidrar till klarhet gällande patientens hälsotillstånd. Kommunikationen kan vara både 

verbal, muntlig kommunikation och icke-verbal, som kan vara ett leende eller beröring. Att 

kommunicera anses som en lätt åtgärd att utföra. I kommunikation ingår välkomnande, 

information och tydlighet. När sjuksköterskan hade ett medicinskt språk var det svårt för 

patient och närstående att förstå informationen som gavs. Istället bör sjuksköterskan ha ett 

språk som är lätt att förstå (Flavia-Feron et.al., 2017; Gill et.al., 2013). Närstående till 
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patienter uttryckte positivitet kring personal som gav sin tid till att kommunicera och skapa 

en vårdande relation med patienten. När vårdgivarna mötte patienterna i korridorerna 

passerade dem inte bara patienten utan stannade för att säga ett skämt eller småprata. 

Personalen ansågs vara duktiga på att se alla patienter och ge uppmärksamhet och värme till 

var och en. Detta har lett till en positiv förändring i patienternas mående. Att ge av sig själv 

och sin tid var alltså betydande för den personcentrerade vården och hur den upplevdes 

(Clissett, Porock, Harwood & Gladman 2013). Kommunikation sker inte bara mellan patient 

och sjuksköterska utan även mellan olika avdelningar. När personalen på avdelningen inte 

skötte kommunikationen mellan avdelningarna tillräckligt bra skapades en känsla av 

vårdlidande hos patienten. En fortsättning på kommunikationsaspekten är mötet med 

sjuksköterskan som även det ansåg vara viktigt för en god omvårdnad. De närstående ville 

gärna veta namn på sjuksköterskan och vilken kompetens sjuksköterskan har för att veta vad 

som skulle kunna förväntas av denne. Att känna till personalen var även viktigt för att kunna 

få återkoppling gällande hälsotillstånd och omvårdnadsplan hos patienten. Närstående 

beskriver också en önskan om uppföljningssamtal efter hemgång där sjuksköterskorna kan se 

till att allt gått bra och svara på eventuella frågor (Gill et.al., 2013). 

 
Enligt Clissett et.al (2013) anser de närstående att delaktighet är betydande för den 

personcentrerade vården. Det är viktigt att göra patienten delaktig i sin vård och 

beslutsfattande om omvårdnad oavsett vilken sjukdom som drabbat denne. Det är patienten 

det handlar om och de ska vara med när det fattas beslut om deras framtid och liv trots att de 

kanske inte förstår vad som sägs. Det är viktigt att de känner sig inkluderade, även om det 

bara är en känsla för stunden. En dotter till en patient uttryckte en tacksamhet till 

sjuksköterskorna i att hon upplevde att dem verkligen brydde sig om hennes mamma och var 

oroade över hennes hälsa och gjorde sitt yttersta att skapa en känsla av trygghet för henne. 

2.4 Teoretiskt perspektiv 

Den personcentrerade vården handlar om att se hela människan och omvårdnaden ska 

anpassas efter individens preferenser. Varje människa är unik och har olika upplevelser om 

vad som är ett problem och vad de behöver för att uppnå ett välbefinnande. För att som 

sjuksköterska kunna tillgodose patientens behov av omvårdnad är det betydande att ha en 

vårdrelation mellan patient och sjuksköterska för att på så sätt skapa en större förståelse för 

patienten. En vårdande relation är en vårdrelation mellan patient och sjuksköterska där 

patientens lidande lindras och en relation kan först bli vårdande när båda parter är delaktiga 

(Kasén, 2017). Därav valdes Erikssons (2014) omvårdnadsteori med fokus på den unika 

människan och dennes behov, begär och problem samt vårdrelationen till detta 

examensarbete.  

 
Människan är som en enhet av kropp, själ och ande. Kroppen består av den fysiska hälsan 

och behovet av att vara frisk. Själen utgörs av en inre balans och människans relationer till 

andra människor. Det andliga handlar om människans sökande efter livets mening. Hälsa är 

inte enbart ett tillstånd av frånvaro av sjukdom utan hälsa uppnås när det är en balans 

mellan den fysiska kroppen, själen och anden. Människan är en enskild och unik individ med 
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personliga uppfattningar och behov. God omvårdnad beskrivs som en humanistisk vård där 

grunden utgörs av respekt för människans unika särdrag och upplevelser. En omvårdnad 

med helhetssyn där människans tankar, känslor, tro, drömmar, hopp med mera tas i akt. 

Essentiellt är att sjuksköterskan ska våga bemöta lidandet som patienten besitter och bidra 

med något av sig själv i vårdandet. Denna hållning beskrivs som en humanistisk hållning. 

Humanistisk vård utgörs av människors respekt och empati för den andra människan. Var 

människa har egna uppfattningar av hälsa, lycka och livet och därmed är behovet av 

omvårdnad olika beroende på vem du som sjuksköterska vårdar. Det finns även olika former 

av behov, bland annat emotionella behov, kulturella behov, sociala behov, utvecklingsbehov 

och andliga behov. Människans begär är de innersta önskningarna i livet. Ett begär utgörs 

ofta av kärlek i form av relationer där människan vill ha bekräftelse och bli accepterad. Men 

även begäret efter liv, där människan söker meningen med sitt liv. Människan strävar 

ständigt efter gemenskap och bekräftelse. Grundläggande behov såsom näring, vätska, 

förtröstan, skydd, traditioner, kontakt, relationer, religion är alla exempel på mänskliga 

behov. Vilka behov individen har grundar sig i individens unika begär. Tillgodoses inte 

begären och behoven så kan det uppstå problem för människan. Vad som uppfattas som ett 

problem är upp till den unika människans upplevelse av ett problem (Eriksson, 2014). 

 
Relationen mellan en mamma och sitt barn är grunden till omvårdnaden och som inom 

vården utspelar sig som relationen mellan patient och vårdgivare och benämns som en 

vårdrelation. En vårdrelation varierar i intensitet, men grunden i relationen utgörs av kärlek 

och barmhärtighet där sjuksköterskan bidrar till en trygghet för patienten. Vårdrelationen 

kan även benämnas som vårdförhållande. I denna relation ska patienten ges styrka i att vara 

en del av den egna vården som ska bidra till positiva hälsoprocesser. I vårdrelationen ska 

både patient och vårdgivare ge och ta av sig själva, en ömsesidighet där båda parter är 

närvarande. Det är i denna relation patienten kan redogöra för sina unika begär, behov och 

problem som patienten sedan ska få hjälp med om så efterfrågas. Genom att skapa en trygg 

relation kan sjuksköterskan få ta del av patientens historia vilket är en förutsättning för att 

relationen ska kunna bli vårdande. En vårdrelation är en nödvändighet för att omvårdnaden 

inte endast blir ett möte där vårduppgifter utförs. Oavsett vårdsituation eller omfattning av 

patientens behov kan sjuksköterskan alltid ha ett vårdande förhållningssätt. Målsättningen 

för vårdandet och vårdrelationen är att patienten ska uppnå hälsa (Eriksson, 2014). 

2.5 Problemformulering 

Sjuksköterskans ansvar är att ge en vård på lika villkor till alla där patientens integritet och 

värdighet värnas. Personcentrerad vård oavsett vårdsituation bör tillämpas för att minska 

antalet misstag baserade på rutinmässiga handlingar. Tidigare forskning visar att patienterna 

upplever ett välbefinnande när sjuksköterskorna är engagerade i deras liv och respekterar 

dem som unika individer. Däremot visar dock också den tidigare forskningen att patienter 

och närstående har upplevt att tillämpningen av personcentrerad vård inte har varit 

tillräcklig, bland annat en bristande respekt för integriteten genom att inte skyla patienten 

vid omvårdnadsmoment. Följden av detta är en känsla av oro hos både patient och 

närstående. Den tidigare forskningen har även visat att patienten har en önskan om att bli 
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sedd som en person, inte som ett problem som ska lösas och för att uppnå detta är den 

vårdande relationen viktig. Ur ett vårdteoretiskt perspektiv kan patienternas önskan om att 

få sin historia hörd tillgodoses genom vårdrelationen, där en förståelse för den unika 

människans behov, begär och problem skapas. Problemet är att alla patienter inte får ta del 

av en personcentrerad vård eller att den är bristfällig, vilket den tidigare forskningen visat, 

men frågan är varför. Personcentrerad vård ska bedrivas av all vårdpersonal men då 

sjuksköterskan har det yttersta ansvaret över patienternas omvårdnad kan det vara av vikt att 

undersöka sjuksköterskors upplevelser av den personcentrerade vården. Deras upplevelser 

kan utveckla vården så att alla patienter, oavsett vilken sjuksköterska denne tilldelas, kan få 

en personcentrerad vård där deras röster och åsikter blir hörda. 

3 SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat. 

4 METOD 

I detta avsnitt beskrivs vald metod för detta examensarbete. Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie med en beskrivande syntes valdes som analysmetod för att få en djupare 

förståelse för fenomenet som berörs i studien. Vidare presenteras Evans (2002) 

analysprocess utifrån urval och datainsamling samt genomförande och dataanalys. 

4.1 Urval och datainsamling 

I enlighet med Evans (2002) började processen med första steget, datainsamling som 

innefattar sökandet av artiklar relevanta till ämnet. Till datainsamlingen användes 

databaserna CINAHL Plus och PubMed som båda innehåller vårdvetenskap och 

vetenskapliga artiklar då detta examensarbete har ett vårdvetenskapligt perspektiv. För att få 

fram relevanta sökord har Svensk Mesh använts. I sökandet har andra ord än 

personcentrerad vård används, däribland patientcentrerad vård, patientfokuserad vård och 

humaniserad vård. Dessa är äldre begrepp av personcentrerad vård och används därför i 

sökandet eftersom dessa begrepp fortsattes att användas i sammanhang av personcentrerad 

vård. Vid sökningarna användes engelska sökorden patient centred care, nurse attitudes, 

nurse experience of person centered care, nurse perception of patient-centred care, the 

caring relationship, nurse view on patient centered care, person centred care, nurses 

perspective och humanized care (se bilaga 1). De olika sökorden har kombinerats med 
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varandra med hjälp av en boolesk sökning där AND och OR har använts. 

Inklusionskriterierna var peer reviewed som innebär att artikeln har granskats av experter 

inom ämnet, full text, 2008-2018, och 10 years användes vid datainsamlingen. Både 2008-

2018 och 10 years redovisas som inklusionskriterier trots samma innebörd då 2008-2018 är 

det som används på CINAHL Plus och 10 years är det som används på PubMed. Till 

resultatet har artiklar med fler perspektiv än sjuksköterskans inkluderats, bland annat läkare, 

undersköterskor och arbetsterapeuter, i artiklarnas resultat framgår det tydligt vems 

perspektiv som redovisas och ansågs därför vara tillräckligt kvalificerade att tas med till 

resultatet. Endast sjuksköterskans perspektiv ur dessa artiklar kommer att inkluderas i 

resultatet. Exkluderades gjorde artiklar som inte innehöll dessa inklusionskriterier med 

undantag för en artikel som publicerats före år 2008. Artikeln var därmed ett år äldre än tio 

års begränsningen men bedömdes vara relevant för resultatet ändå då den innehöll resultat 

som svarade på syftet till detta arbete, denna artikel publicerades år 2007. Processen att hitta 

artiklar har varit svår och utdelningen från sökningarna gav inte den mängd artiklar som 

önskades, därför har fyra av artiklarna hittats genom en sekundär sökning. Referenslistorna 

på artiklar som redan valts till arbetet granskades. Då artiklarna som valts är peer reviewed 

och kritiskt granskade ansågs det vara utav intresse att granska referenslistorna för att få 

fram fler relevanta artiklar.  

Utifrån träffarna granskades artiklar som ansågs intressanta. En granskning gjordes först av 

artiklarnas rubriker, ansågs rubrikerna vara relevanta så granskades sedan deras abstract. 

Var artiklarna relevanta efter att ha läst abstract så granskades artiklarnas syfte och resultat 

för att se om dessa kunde svara på valt syfte för detta arbete. Var artiklarna relevanta så 

inkluderades de till arbetet. Slutligen granskades artiklarnas kvalité med hjälp av Fribergs 

(2017) kvalitetsgranskning. Med hjälp av tio utvalda JA och NEJ frågor kunde det ges svar på 

om kvalitén var låg, medel eller hög. En låg kvalitét motsvarade poäng mellan 0-4, medel vid 

5-7 poäng och hög kvalité när artikeln fick mellan 8-10 poäng. Frågorna som använts till 

kvalitégranskningen hittas i bilaga B. Av tio valda artiklar hade alla poäng som var 8 eller 

högre och hade en hög kvalité. Fyra av artiklarna förde inte en diskussion kring metoden. Två 

artiklar förde inte ett etiskt resonemang och fyra artiklar hade inte ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Trots detta ansågs de ha hög kvalité eftersom de hade resterande komponenter. 

Till resultatet valdes slutligen åtta kvalitativa artiklar och två mixed method (se bilaga C) som 

handlar om samma fenomen. I artiklarna med mixed method kommer endast den kvalitativa 

delen att användas. 

 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Steg nummer två enligt Evans (2002) är att analysera artiklarna genom att skapa en 

helhetsbild av artiklarnas innehåll och sedan urskilja nyckelfynd. Artiklarna lästes flertalet 

gånger för att skapa en helhetssyn och förståelse av innehållet och sedan lästes artiklarna 

ännu en gång med fokus på granskning av resultatet som kommer vara i fokus i detta arbete. 

Artiklarna lästes först enskilt och sedan tillsammans för att minimera risken av att missa 
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viktigt innehåll. Under analysens gång söktes nyckelfynd i form av ord och meningar som 

svarar på syftet och beskriver fenomenet. Dessa nyckelfynd skrevs ner på papper artikelvis. 

Totalt hittades 153 nyckelfynd. Tredje steget enligt Evans (2002) är att identifiera teman 

genom att urskilja likheter och skillnader mellan nyckelfynden. För att få en tydlig översikt 

över likheter och skillnader ströks dessa under i olika färger. Nyckelfynd som hade likheter 

med andra nyckelfynd ströks därmed under i samma färg för att få en tydligare överblick över 

fynden. Exempelvis så hade alla nyckelfynd med hinder för omvårdnad färgen blå. 

Nyckelfynden som hittats sammanställdes sedan i olika tabeller utifrån nyckelfyndens färger 

(se tabell 1). Därefter utformades subteman som utgår från nyckelfyndens likheter och 

skillnader och sedan kategoriserades dessa i två olika huvudteman. Från början utformades 

sex huvudteman men kom sedan att bli tre då ett par av de tidigare sex teman hade likheter 

med varandra och därför kunde ingå i samma tema. De tre huvudteman var den fysiska 

miljön, hinder för omvårdnaden och relationens betydelse. Efter ytterligare en granskning 

av nyckelfynden och dess innebörd blev tre teman till två, att arbeta utifrån omvårdnadens 

grunder och att arbeta utifrån organisatoriska förutsättningar. Subteman och huvudteman 

grundar sig i författarnas tolkning av nyckelfyndens innebörd.  

 
Det fjärde och sista steget är att beskriva fenomenet i löpande text. Resultatet har skrivits 

utifrån alla nyckelfynd som hittats i dem utvalda artiklarna med de valda teman och 

subteman som riktlinjer. Till hjälp användes papperna med nyckelfynd och tabellerna med 

sammanställningen av nyckelfynd. Artiklarnas resultat lästes igenom ytterligare några gånger 

för att säkerställa att inget resultat gick till spillo. Genom att studera likheter i artiklarna, 

tema för tema, har stycken med liknande resultat skrivits för att styrka det som beskriver de 

olika teman. Nyckelfynd efter nyckelfynd har gåtts igenom under sammanställningen av 

resultatet. Nyckelfynden ströks över med en gul penna när de tagits med till resultatet för att 

tydligare få en överblick över vad som redan använts och minska risken för upprepningar.  

 
Tabell 1 - Exempel på hur tabell med nyckelfynd, subtema och tema såg ut: 

 
Nyckelfynd 

 

Subtema 
 

Tema 
 

Tidsbrist, personalbrist och hög 

arbetsbelastning begränsar 

sjuksköterskornas möjlighet att leverera 

god omvårdnad (Esmaeili, Cheraghi & 

Salsali, 2014). 

 

 
 
 
 
 
Att ha begränsade 

psykosociala 

förutsättningar 

 
 
 
 
 
 
 
 
Att arbeta utifrån 

begränsade 

organisatoriska 

förutsättningar 

 
 
 
 

Administrativa uppgifter bidrog till mindre 

tid åt att vårda och lära känna patienterna 

(Sharp, Mcallitser, & Broadbent, 2017). 

 

Sjuksköterskorna var tvungna att stå i 

korridoren och dokumentera på grund av 

brist på utrymme vilket ledde till begränsad 

integritet för patientens uppgifter 

 
 
 
Att ha begränsade fysiska 

förutsättningar 
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(Kjörnberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 

2010). 

Överbeläggningar begränsade möjligheten 

att ge full uppmärksamhet till patienten 

(Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014). 

 
 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt CODEX (2018) finns det regler och riktlinjer som ska beaktas i utformandet av ett 

examensarbete. Hur författaren redogör vart forskning hämtats ifrån samt vem som gjort 

forskningen är av vikt, för att det inte ska ges utrymme till missförstånd om vem som ska ha 

äran för forskningen, genom att använda en bra referensteknik kan detta uppnås. I detta 

examensarbete används referenstekniken APA-style i enlighet med American psycological 

Association (2019) för att på ett rättvist sätt kunna referera till originalstudierna och minska 

risken för plagiat. Den tidigare forskningen får inte förvrängas till något annat än vad 

resultatet är. Det är författarens ansvar att vara ärlig och att forskningen som granskats är 

sanningsenligt. I enlighet med CODEX (2018) har det under processens gång ständigt 

reflekterats över om referenstekniken varit tillräcklig för att säkerställa att arbetet är etiskt 

korrekt. För att se om resultatet ger en rättvis bild av artiklarnas innehåll har texten lästs 

flertalet gånger och bearbetats noggrant. Följande har gjorts för att minimera risken för 

misstolkning och för att säkerställa att arbetet är etiskt korrekt. Vetenskapsrådet (2017) 

skriver om allmänna riktlinjer däribland ingår ett tydligt syfte och en tydligt beskriven metod 

och resultat. Arbetet ska erhålla en tydlig struktur och ordning för att läsaren lätt ska kunna 

lokalisera dokumentation och datainsamling. För att uppnå det Vetenskapsrådet (2017) 

skriver har ett ständigt kritiskt resonemang förts om texten och ordningen är lätt att följa. 

 
Kjellström (2017) skriver om forskningsetik där hon menar att författarna bör ta hänsyn till 

allmänhetens syn på högskoleutbildning samt forskning och göra ett bra arbete för att bevara 

forskningens dignitet. Presenteras ett dåligt utfört arbete kan det påverka utgången och 

förtroendet för kommande studenter. Det krävs att författarna har kunskap om de normer, 

värderingar och principer som är de vägledande riktlinjerna när examensarbete ska skrivas. I 

enlighet med det Kjellström skriver har detta beaktats i utformandet av detta arbete för att 

inte minska trovärdigheten för Mälardalens Högskola och kommande studenters arbete. 

Detta har gjorts genom att läsa på om riktlinjer för examensarbete. 
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5 RESULTAT 

Resultatredovisningen genomförs och redovisas med grund i två olika teman med två 

subteman vardera. Att arbeta utifrån omvårdnadens grunder som består av de två 

subteman: Att relationen har betydelse och att ha organisatoriska förutsättningar och sedan 

Att arbeta utifrån begränsade organisatoriska förutsättningar som består av de två 

subteman: att ha begränsade psykosociala förutsättningar och att ha begränsade fysiska 

förutsättningar.  

 
Tabell 2 – Subteman och teman: 

 
 
Subteman 

 

 
Teman 
 

Att relationen har betydelse 

Att ha organisatoriska förutsättningar 

Att arbeta utifrån omvårdnadens grunder 

 
 

Att ha begränsade psykosociala 

förutsättningar 

Att ha begränsade fysiska förutsättningar 

Att arbeta utifrån begränsade 

organisatoriska förutsättningar  

 
Nedan kommer teman att redovisas med grund i subteman som relaterar till nyckelfynden. 

5.1 Att arbeta utifrån omvårdnadens grunder 

I detta tema redovisas subtemana: att relationen har betydelse, där begreppen relationen, 

delaktighet, kommunikation och personlig kemi beskrivs i innehållet och att ha 

organisatoriska förutsättningar, där minskat administrativt arbete och samarbete med 

andra professioner beskrivs i innehållet.  

5.1.1 Att relationen har betydelse 

Sjuksköterskorna menar att personcentrerad vård är en filosofi som mer berör deras 

yrkesgrupp än andra yrkesgrupper. Personerna öppnar sig mer inför sjuksköterskorna för att 

de tar sig mer tid med dem. Sjuksköterskor har en åsikt om att patient-sjuksköterska 

relationen är grunden till personcentrerad vård, då det är i denna relation personen kan finna 

stöd. Sjuksköterskorna anser också att det är viktigt att bry sig om personen i den ansträngda 

situation den befinner sig i. Sjuksköterskorna upplever att det är i de psykologiska och sociala 

mötena med personen som läkning sker. Personcentrerad vård handlar därmed om att ge en 

individuell vård, där intentionen att lära känna personen är dominerande. Att bilda ett 

omtänksamt förhållande ansågs vara viktigt då detta minskade personernas sårbarhet och 

ökade deras värdighet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan i det inledande stadiet är 

vänlig och tillmötesgående för att bygga förtroendefulla relationer. Byggandet av en 

långsiktig relation med personen är värdefullt enligt sjuksköterskorna. Detta för att 
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överbrygga kulturerna av medicin och omsorg. Korta möten är lika viktiga som längre möten, 

det handlar om att komma fysiskt nära och bilda personliga relationer. Empatiska gester som 

beröring bidrar till en positiv upplevelse enligt sjuksköterskorna. Vikten av att förstå mer om 

personen och dess identitet ansågs som avgörande men att de i omvårdnaden av personen 

kan vara svårt att se människan. Ett sätt att överbrygga denna svårighet är att bygga en 

relation med familjen. Samtalet med personen och dennes närstående är viktiga för att hjälpa 

till med att lindra oro (Gachoud, Albert, Kuper & Stroud, 2012; Berg & Danielsson, 2007; 

Mikesell & Bromley, 2012; Rosén, Gagnemo, Persson & Persson, 2017; Ross, Todd & Clark, 

2014; Walker & Deacon, 2016; Sharp, Mcallitser, & Broadbent, 2017). ”Coming close to the 

patient was exemplified when the nurses focused on listening when the patient expressed 

sadness and when the nurses acknowledged suffering, both in words and by gently 

caressing or hugging the patient” (Rosén et.al., 2017, s. 29). 

 
Sjuksköterskor strävar efter att lära sig om personens rutiner och livserfarenheter för att ta 

reda på vad som är värdefullt i de situationer personen själv inte kan kommunicera sina 

behov. Sjuksköterskor anser att det är viktigt att lära känna personen och lära sig mer om 

deras historia och personlighet och på så sätt lära sig hur hantering av personen ska gå till. 

Dessutom anses det vara av vikt att visa intresse för patienten som person bland annat 

genom att prata om vardagen, familjen, arbete och intressen. Ett knep som nämndes var att 

småprata med personen vid omvårdnadsåtgärder och inte skynda på utförandet 

Sjuksköterskorna menade också att det var av stor vikt att bemyndiga personen så långt de 

kan, utbilda denne, så att egna val gällande sin omvårdnad kan göras. Sjuksköterskorna 

betonade vikten av att inte ta det som personen säger bokstavligt utan göra en egen 

undersökning och läsa mellan raderna av det som sägs. Viktigast var ett holistiskt synsätt 

samt god kommunikation. Att hålla personen uppdaterad var viktigt för förhållandet mellan 

parterna. Sjuksköterskorna menar att vårda personcentrerat får dem att känna att dem gör 

en reell insats för personen samt att vården i sig får en ökad kvalité. En dimension av 

personcentrerad vård är autonomin där personen får vara delaktig i beslut om dennes vård. 

Att involvera personerna och närstående i omvårdnadsbeslut är ett empatiskt sätt som 

stödjer personcentrerad vård. De närstående är viktiga i vården runt personen. När personen 

inte kan fatta egna beslut bör dennes familj involveras så att vården blir mer anpassad till 

patienten som person. Detta kan bidra till hur personen återhämtar sig och uppfattar sin 

vistelse. I sjuksköterskornas syn på personcentrerad vård, i sammanhang där närstående 

finns, är vikten av ömsesidig respekt avgörande. Det är en tvåvägskommunikation där 

information ges om personen. En tanke efter att sjuksköterskan lämnat information, är att 

låta informationen sjunka in, genom en stunds tystnad (Bolster & Manias, 2009; Gachoud 

et.al., 2012; Rosén et.al., 2017; Ross et.al., 2014; Walker & Deacon, 2016).  

 
Sjuksköterskor anser att deras personliga värderingar, attityder, förståelse och tid är 

kvalifikationer för att leverera personcentrerad vård och som grundar sig i förmågan att vara 

en god ledare. En personlig mognad och ansträngning av vårdpersonalen anses vara 

avgörande för att leverera en god omvårdnad. Ett gott bemötande genom att vara trevlig och 

visa patient och närstående till rummet vid personens ankomst till avdelningen anses lägga 

grunden för en god omvårdnad. En känsla av tillit och en ökad patientsäkerhet uppnåddes 

när sjuksköterskan samtalade med personerna och deras närstående. Sjuksköterskorna hade 
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ett förhållningssätt där de vågade vara öppna för en personlig kemi. De menar att det handlar 

om att ge bekräftelse och visa respekt både för personens behov men även integritet. Det 

anses vara viktigt att hitta tillfällen att konversera med personerna trots intensivt tempo på 

avdelningen och det kan ske genom att lyssna under omvårdnadsåtgärder. Det är ibland 

viktigt att kunna tänja på reglerna för att uppfylla personens önskemål och behov som kan 

vara en förutsättning för ett ökat välbefinnande. Sjuksköterskorna menar att de borde ägna 

mer tid åt att göra de små sakerna för personerna då det är dessa som gör störst skillnad för 

värdigheten, bland annat att ta en kort promenad eller borsta deras hår (Berg & Danielsson, 

2007; Ross et.al., 2014). 

5.1.2 Att ha organisatoriska förutsättningar 

Sjuksköterskorna upplever att deras möjlighet att leverera personcentrerad vård blir 

betydligt bättre när det administrativa arbetet minskar, detta genom att 

avdelningssekreteraren tar alla samtal och församlingssekreteraren har det största 

administrativa ansvaret. Känslan av stress minskade till följd av detta och mer tid frigjordes 

för personerna när sjuksköterskorna endast behövde ta samtal som rörde deras patienter. 

Sjuksköterskor upplever att det tar tid att förstå och ta sig in i personens hela situation där en 

korrekt bedömning kan ske. Vårdkvalitén anses ha förbättrats till följd av denna förändring 

när det nu finns mer tid över till att göra det lilla extra som var viktigt för personen och 

sjuksköterskorna känner sig mindre stressade (Berg & Danielsson, 2007; Esmaeili, Cheraghi 

& Salsali, 2014; Kjörnberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010; Rosén et.al., 2017). 

 
Samarbete i vårdpar med undersköterskan beskrivs av sjuksköterskor frigöra mer tid och 

bidra till lättare arbetsbelastning. Även teamarbete generellt. En plan för dagen och en god 

tvåvägskommunikation anses vara viktiga aspekter för att ha ett fungerande samarbete. 

Sjuksköterskorna samarbetar med andra professioner för att personen ska kunna få bästa 

möjliga vård. Det är viktigt att alla bidrar så gott de kan till sitt team. Samarbetet mellan 

professionerna ansågs vara viktigt för goda resultat i den personcentrerade vården och för 

den vårdande relationen. Samarbetet anses leda till lättare arbetsbelastning och mer 

effektivare arbete med hjälp av rätt prioriteringar och de har nu mer tid till att vara delaktiga 

i direktvård och komma fysiskt nära patienten som person. Resultatet av delaktigheten i 

vården beskrivs som ökad kunskap och lärdom om personen och gav möjlighet att ge en mer 

patientfokuserad och individualiserad vård. En positiv utveckling kan ske från samarbetet 

eftersom det bidrar till en ökad förståelse för de olika yrkesrollerna (Berg & Danielsson, 

2007; Kjörnberg et.al., 2010; Ross et.al., 2014). Det är viktigt med samarbete kollegor 

emellan men det är också viktigt med samarbete mellan sjuksköterska och patient. ”Most of 

the interviewed nurses experienced better cooperation with the assistant nurse in the care 

pairs when working with PFC. Nurses are now more accessible when they are stationed 

closer to the patients, and this makes their work more efficient” (Kjörnberg et.al, 2010, s. 

39). Sjuksköterskor anser att patientdeltagande är betydande för den personcentrerade 

vården. Genom att involvera personen i sitt eget vårdande och ge information och utbilda 

inom deras medicinering blev vården säkrare. Personen fick mer koll på läget och sin vård 

(Bolster & Manias, 2009; Kjörnberg et.al., 2010).   
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5.2 Att arbeta utifrån begränsade organisatoriska förutsättningar 

I detta tema redovisas subteman: att ha begränsade psykosociala förutsättningar, där 

begreppen tidsbrist, arbetsbelastning, motivationsbrist och avsaknad av stöd beskrivs i 

innehållet och att ha begränsade fysiska förutsättningar, där arbetsro, vårdmiljö och 

platsbrist beskrivs i innehållet. 

5.2.1 Att ha begränsade psykosociala förutsättningar 

Sjuksköterskorna har en upplevelse om att de har brist på tid under deras arbetsskift. De 

anser att de skyndade runt på avdelningarna, speciellt när det var tid för medicinering. 

Följden av detta var att tiden för personerna blev liten. Tidsbristen leder till att det sker korta 

möten mellan patient och sjuksköterska och sjuksköterskorna anser att det är omöjligt att 

lära känna personerna under dessa förhållanden. Det blev även svårare att göra en 

utvärdering av tillståndet och behoven på grund av detta eftersom de endast hade tid att 

ställa korta frågor med korta svar. Tidsbristen anses orsakas av dokumentation, stor mängd 

pappersarbete med bland annat dagliga checklistor och sjuksköterskorna tvingas välja mellan 

pappersarbetet från cheferna eller tid med personerna. Tiden räcker därför endast till att 

utföra de fasta arbetsuppgifterna som dagliga hudinspektioner eller såromläggningar. Det 

gäller att ständigt uppskatta hur mycket tid som finns för att utvärdera vad som kan 

prioriteras. Dagarna består av en konstant jakt efter läkare för att säkerställa att 

medicinlistorna stämmer och bidrar också till tidsbristen. Det finns en medvetenhet hos 

sjuksköterskorna om vad som krävs av dem för ett ökat välbefinnande hos personen, men 

frustrationen blir stor när de inte finner tiden att uppfylla detta. (Berg & Danielsson, 2007; 

Bolster & Manias, 2009; Esmaeili et.al., 2014; Rosén et.al., 2017; Sharp, Mcallitser, & 

Broadbent, 2017). ”Many patients have severe diagnoses and need someone to talk to and to 

air thoughts and time is not always available, you have to prioritize as best you can . . . but 

it’s not always possible” (Rosén et.al., 2017, s. 30). 

 
Sjuksköterskorna beskriver en arbetsbelastning. De menar att de drunknar i arbetsuppgifter 

och ständigt ökade krav och ökat ansvar. Omvårdnaden som ges representerar inte den 

kvalitativa omvårdnad de egentligen vill utföra. När sjuksköterskorna går hem för dagen är 

känslan tung på grund av att de inte har hunnit gjort klart allt till nästa skifte. Det finns en 

rädsla över att bli stämplad som en som inte hinner med sina arbetsuppgifter. 

Arbetsbelastningen beror delvis på bristen på personal (Sharp et.al, 2017; Esmaeili et.al, 

2014). Sjuksköterskor upplever att det finns en generellt bristande förståelse för lagarbetets 

betydelse inom vårdpersonalen. Dessa sjuksköterskor menar att de inte kan fullborda sin roll 

ensam. Personcentrerad vård ansågs av några sjuksköterskor bli lättare att leverera om alla 

förstår vikten av teamkoordinering och att personen ska vara central i omvårdnaden. Andra 

sjuksköterskor ansåg dock att samarbete i vårdpar leder till tyngre arbetsbelastning. De 

menar att fokus riktades sig mot samarbetet istället för personen i behov av vård. Samarbetet 

bidrog till fler antal personer att vårda på mindre antal personal. Omvårdnadsmomenten 

samt medicineringsaktiviteterna gjorde det därför svårt att klara av (Berg & Danielsson, 

2007; Esmaeili et.al., 2014; Kjörnberg et.al., 2010). 
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Sjuksköterskorna bekände en bristande motivation till att utföra arbetsuppgifter och en 

bristande tro på sitt yrke. Det är viktigt för personcentrerad vård att sjuksköterskorna blir 

involverade i sina patienter därför blir sjuksköterskorna som saknar intresse, övertygelse och 

motivation ett hinder för personcentrerad vård. Grunden till sjuksköterskornas missnöje och 

motivationsbrist är det hårda arbetstempot kontra den låga lönen. ”Nurses have little 

motivation to work, they are not satisfied. Compared with other medical fields, nursing is 

harder and has low income. Low salary has led nurses to be less motivated” (Esmaeili et.al., 

2014, s. 5). Sjuksköterskorna beskrev också ett bristande holistiskt synsätt hos deras 

yrkesgrupp vilket bidragit till att personerna inte ses med en helhetssyn utan endast som en 

människa i sjukdom. De menar att det krävs en helhetssyn för att kunna ge personcentrerad 

vård men att de inte besitter den teoretiska kunskap som krävs. Det finns ett kunskapsglapp 

mellan teorin och praktiken. Sjuksköterskor anser också att utbildningen i omvårdnad inte 

stämde överens med verkligheten, bland annat på grund av att patientmötet var för kort och 

mötena blev ofta avbrutna. Arbetet blev istället rutinmässigt i bristen på tid och kunskap. Det 

finns en inre önskan hos sjuksköterskorna att få utveckla deras kunskap för att kunna 

leverera en personcentrerad vård (Berg & Danielsson, 2007; Esmaeili et.al., 2014).  

 
Det finns även en avsaknad av stöd i omvårdnaden från chefer och sjuksköterskorna 

uttrycker en önskan om att få hjälp att motiveras till att ge en personcentrerad vård. Det 

skulle behövas specifika och definierade riktlinjer för omvårdnad för att kunna ge en 

kvalitativ omvårdnad till alla. Sjuksköterskorna upplever att de nuvarande kraven från 

ledningen är för höga och orealistiska. De menar att cheferna inte vet hur det är att jobba i 

omvårdnaden med personerna på grund av kontorsarbete och skulle behöva vara mer på 

avdelningen och se verkligheten sjuksköterskorna hanterar. Sjuksköterskorna upplever att 

omvårdnadskvalitén styrs av en budget vilket begränsar möjligheterna att ge en god 

omvårdnad. Förutsättningarna och resurserna på arbetsplatserna stämmer inte överens med 

de höga kraven (Esmaeili et.al., 2014; Sharp et.al., 2017). 

5.2.2 Att ha begränsade fysiska förutsättningar 

Arbetsplatserna är inte alltid anpassade fullt ut för att fungera med enlighet i 

personcentrerad vård. Brister i arbetsmiljön kan leda till försämrat patientarbete. Det har 

framkommit missnöje hos sjuksköterskorna över att inte ha ett eget kryp in på avdelningen. 

För tillfället står sjuksköterskorna i korridorerna och arbetar på medicinvagnar med en 

bärbar dator. Det gör det svårt att dokumentera i patientjournalerna och ta samtal som gäller 

deras patienter då det kan bryta mot lagar gällande sekretess och finns risk för bristande 

integritet. Sjuksköterskorna anser att de borde finnas moduler som ligger nära 

patientrummen för att kunna vara lättillgängliga när personerna behöver hjälp. Behovet av 

en receptionist för att ta emot personerna i behov av vård och deras närstående belystes. 

Denna åtgärd skulle ge mer tid till personcentrerad vård. Sjuksköterskorna uttrycker också 

behovet av ett mötesrum på avdelningarna där ett djupare, förtroendegivande samtal med 

personerna kan utspela sig. Det skulle möjliggöra bildandet av en förtroendefull relation 

(Berg & Danielsson, 2007; Kjörnberg et.al., 2010). 
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Sjuksköterskorna betonade miljöaspekten som förbättrats för att förbättra personen och dess 

närståendes upplevelse av sin vistelse, som ett eget rum och att få in dagsljus i vardagen. Det 

egna rummet bidrar till en integritetshöjning. Dock så menar sjuksköterskorna att de inte är 

nöjda med planlösningen på avdelningen.  

 
The patients like it, most patients, because [pause] they have the private room, they 

have the family come in. . . . It’s like their own little hotel. And that’s the good thing 

about the whole hospital. It’s good for the patients. But you gotta make the nurses 

and everybody that works here just as happy. We’re not happy (Mikesell & Bromley, 

2012, s. 1663).  

 
Sjuksköterskorna upplevde dock i och med detta vissa hinder i sitt arbete: lokalerna var för 

små för rapportering av patientinformation. De ska in i många patientrum vilket medför 

långa sträckor och förflytta sig samt att många dörrar behöver öppnas. Sjuksköterskorna 

måste då omprioritera sina uppgifter vilket medför att tiden för personen blir mindre. Det 

viktiga småpratet där sjuksköterskorna får en möjlighet att utvärdera dagsformen på 

personerna minskade på grund av att personerna nu istället valde att stanna på sina rum. 

Sjuksköterskorna uttryckte också att kravet att bära mobil och att skriva upp mobilnumret, 

på tavlan i patientrummen så att de alltid kan nås, som stressande och som ett hinder för 

personcentrerad vård. Eftersom att sjuksköterskan blev störd i sina omvårdnadmoment med 

andra patienter. De sa också att relationen med personerna har blivit mindre personliga i och 

med de egna rummen. Även kommunikation sjuksköterskorna emellan hindrades av att de 

ofta var inne i ett av de många patientrummen. På så vis hindras samarbetet samt den 

kliniska vården (Mikesell & Bromley, 2012). 

 
Sjuksköterskorna beskriver att platsbrist kan leda till hinder för den personcentrerade 

vården. Vid överbeläggningar får rum som är avsett för en delas mellan två och 

sjuksköterskorna uttrycker en svårighet att ge full uppmärksamhet åt en person i taget och 

prata om känsliga problem. Sjuksköterskor anser att deras förmåga att leverera 

personcentrerad vård är begränsad i arbetsmiljön där avdelningen är för trång och som leder 

till överbeläggningar. Överbeläggningar har lett till att personerna fått flyttats runt, både på 

avdelningen och mellan avdelningarna och sjuksköterskorna känner sig otillräckliga i dessa 

sammanhang och beskriver ett lidande hos de berörda personerna. Kvalitén på vården 

uppges bli sämre i dessa situationer. För att kunna uppnå personcentrerad vård behövs en 

lämplig arbetsmiljö med bra förutsättningar (Esmaeili et.al., 2014; Rosén et.al., 2017). 

6 DISKUSSION 

Här redovisas metoddiskussionen, resultatdiskussionen och etikdiskussionen. I 

metoddiskussionen diskuteras val av metod och utvalda delar av analysprocessen och i 

resultatdiskussionen diskuteras arbetets resultat i förhållande till den tidigare forskningen 

och det teoretiska perspektivet. Slutligen förs en etikdiskussion. 
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6.1 Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård. Diskussionen ska 

främja arbetets trovärdighet. Polit och Beck (2017) skriver att trovärdigheten för arbetet 

avgörs av hur väl författarna argumenterar för tagna beslut. Trovärdigheten ökar för arbetet 

om rätt metod har valts för att besvara syftet. En kvalitativ systematisk litteraturöversikt 

enligt Evans (2002) användes i detta examensarbete för att besvara syftet eftersom det sker 

en analys av kvalitativt resultat. Denna metod bidrar till en djupare förståelse av ämnet. En 

systematisk litteraturöversikt ansågs därför vara mest lämplig för ändamålet. Det fanns en 

önskan om att inte bara få en överblick över kunskapsläget som en litteraturöversikt ger utan 

istället få fördjupa sig i upplevelser om ämnet för att kunna bidra till en framtida utveckling 

av personcentrerad vård. Hade arbetet däremot utgått ifrån både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar som var idén och planen från början, hade analysmetoden varit Fribergs (2017) 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt ger inte möjlighet till fördjupning av ämnet då 

metoden grundar sig på att jämföra likheter och skillnader och skapa en översikt över ämnet. 

Det anses vara en styrka att ha använt Evans (2002) metod då resultatet blev beskrivande. 

 
Genomgående under processens gång var att utdelningen av artiklar som svarar på syftet inte 

gav den mängd som önskades. Processen att hitta artiklar har därmed varit komplext då 

sjuksköterskans perspektiv av personcentrerad vård har varit svår att anträffa. Olika sökord 

och olika kombinationer av sökord med hjälp av AND och OR har använts men resultatet av 

sökningarna var densamma, det var alldeles för få artiklar. Sökorden som använts till 

artiklarna som till sist valdes till arbetet redovisas tydligt i sökmatrisen (se bilaga A) i 

enlighet med det Friberg (2017) skriver om att tydligt redovisa sökord för att ge läsaren en 

förståelse för hur datainsamlingen gått till. I och med att sökningarna inte gav den mängd 

artiklar som önskades gjordes det sekundära sökningar genom att granska redan utvalda 

artiklars referenslistor. Detta anses inte vara en svaghet då dessa artiklar svarar på arbetets 

syfte och denna metod resulterade i att antalet artiklar blev tillräckligt och resultatet kunde 

färdigställas. 

 

Polit och Beck (2017) skriver att kvalitén och trovärdigheten av ett kvalitativt arbete utgörs av 

tre kvalitetskriterier: överförbarhet, tillförlitlighet och giltighet. Polit och Beck (2017) menar 

att överförbarhet innebär vilken utsträckning resultatet kan användas av andra människor och 

i andra sammanhang. Till en början avgränsades det inte gällande sjuksköterskans yrkestitel 

och artiklar med diabetessjuksköterskors och operationssjuksköterskors upplevelser valdes 

därför att tas med till resultatet. I ett senare skede valdes det dock att en avgränsning skulle 

ske och endast artiklar med legitimerade sjuksköterskors upplevelser skulle inkluderas. I och 

med att det valdes att examensarbetet skulle avgränsas till allmänsjuksköterskors upplevelser 

istället för specifika yrkestitlar går resultatet att tillämpa av alla sjuksköterskor på alla typer 

av avdelningar. Denna avgränsning bidrog därmed till ökad möjlighet till överförbarhet. En 

annan faktor som bidrog till ökad överförbarhet är det faktum att flertalet artiklar visade 

liknande resultat trots att artiklarna var gjorda i olika länder och gjorda olika år, vilket även 

ökar tillförlitligheten för resultatet. Tillförlitlighet innebär enligt Polit och Beck (2017) att 

forskningsprocessen som skett för att få fram resultatet till detta examensarbete ska kunna 

utföras av andra men ändå utmynna i samma resultat. För att uppnå denna tillförlitlighet har 
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processen tydligt beskrivits i stegen som de utförts. Polit och Beck (2017) skriver att giltighet 

innebär att arbetet undersöker det som det är menat att undersöka. Nyckelfynden som valdes 

gav svar på syftet och bidrog därmed till ökad giltighet. Istället för att skriva ner 

nyckelfynden på papper och stryka under i olika färger som gjordes i denna studie kunde 

post-it lappar i olika färger ha använts. Då skulle varje nyckelfynd skrivas på varsin lapp. 

Styrkan med den metoden hade varit att nyckelfynden blir mindre associerade med 

ursprungsartikeln och således blivit enklare att sammanföra nyckelfynden med varandra. 

Svagheten med den metoden hade varit att det finns en risk att post-it lapparna försvinner 

eller beblandas till den grad att nyckelfynden förvrängs från den ursprungliga innebörden. 

Därför är författarna nöjda över sitt tillvägagångssätt. 

 
För att uppnå kravet på trovärdighet menar Polit och Beck (2017) att resultatet ska vara så 

sanningsenligt som möjligt. För att uppnå detta har det färdiga resultatet lästs flertalet 

gånger av författarna både enskilt och tillsammans för att säkerställa tydligheten genom hela 

arbetet. Examensarbetet har även lästs och granskats av ett par utomstående personer för att 

få ett objektivt synsätt på arbetet.  

6.2 Resultatdiskussion 

I subtemat att relationen har betydelse visade resultatet att bildandet av en vårdande 

relation ansågs vara betydande för sjuksköterskorna. Deras upplevelser av relationen var att 

det blev lättare att ge en god omvårdnad när de har en förståelse om personens historia. 

Resultatet visade även att sjuksköterskorna upplever att personcentrerad vård handlar om att 

ge en omsorgsfull omvårdad och att bygga patient-sjuksköterska relationer. Att lära känna 

personen bakom sjukdomen var gemensamt viktigt i många av artiklarna till resultatet och 

på det sättet skapa en relation. Detta genom artighet och värme som ansågs vara grunden i 

omvårdnaden. Det var även essentiellt att skapa en relation med personens närstående då 

dessa är en del av personen och känner denne väl. Det är på det sättet sjuksköterskan får reda 

på personens historia och upplevda behov och får reda på vad som är värdefullt för denne. 

Detta nämner även Eriksson (2014) vara viktigt då hon menar att relationen är grunden i 

omvårdnaden. Personens begär, behov och problem ska vara i fokus i denna relation då målet 

är att lindra lidandet och uppnå hälsa. Varje människa är en unik individ med enskilda 

behov. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (2017) skriver att 

sjuksköterskan ska ha kompetensen att bilda en relation med personen vilket ligger i enlighet 

med det sjuksköterskorna upplever av den personcentrerade vården. Under vår 

verksamhetsförlagda utbildning uppmärksammades vikten av att skapa en relation med 

personen. När personerna kände att sjuksköterskorna var intresserade av deras liv så ökade 

deras välbefinnande, vilket stämmer överens med det resultatet visade. 

 
Resultatet visade att förmågan att skapa en relation till personen ökade när det 

administrativa ansvaret minskade, bland annat genom att inte behöva ta alla inkommande 

samtal. Tiden åt att lära känna personerna blev mer när sjuksköterskorna kunde lägga fokus 

på dem istället för ringande telefoner och pappersarbete. De beskriver också att kvalitén på 

omvårdnaden blev bättre när sjuksköterskorna var medvetna om personens värden. 
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Patienterna i den tidigare forskningen uttryckte det betydelsefullt att sjuksköterskorna gav av 

sin tid för att finnas där för dem. Sjuksköterskorna lyssnade till personens tankar och svarade 

på frågor och detta kunde minska deras känsla av oro. De beskriver också att tiden gavs till 

att förklara mer om behandlingen som gavs om hur, vad och varför (Laird et.al. 2015). I och 

med att sjuksköterskorna får mer tid till personerna, vilket uppmärksammades av några 

sjuksköterskor i resultatet, kan deras behov av uppmärksamhet och bekräftelse 

tillfredsställas.  

 
I subtemat att ha organisatoriska förutsättningar visade resultatet att samarbetet mellan 

olika professioner underlättade sjuksköterskornas förmåga att ge en personcentrerad vård. 

Samarbetet lättade arbetsbelastningen och gav mer tid till att lära känna personen. Följden 

av detta var att det nu var lättare att inkludera denne mer under omvårdnaden. Resultatet 

visade även att samspelet mellan patient och sjuksköterskan, men även närstående, var 

essentiellt i den personcentrerade vården. Samspelet byggde på att sjuksköterskan bjuder in 

personen i dennes omvårdnad. Personen och dennes närstående ska vara delaktiga i 

omvårdnaden då det kunde bidra till en säkrare vård och påskynda tillfrisknandet. I den 

tidigare forskningen påvisades också betydelsen av att göra personen delaktig. Möjligheten 

att få vara delaktig i beslut gällande behandling eller omvårdnad gjorde att de enskilda 

behoven kunde tillfredsställas och skapade en känsla av trygghet för personerna (Clissett 

et.al. 2013; Yea-Pyng et.al. 2010; Kvåle och Bondevik, 2008). Detta överensstämmer med det 

Eriksson (2014) beskriver om behov av omvårdnad. Vilka behov av omvårdnad personen har 

och vad som anses vara ett problem är individuellt därför är det viktigt att personen får vara 

delaktig i beslutsfattandet. 

 
I subtemat att ha begränsade psykosociala förutsättningar visade resultatet att 

sjuksköterskorna upplever tidsbrist, personalbrist och arbetsbelastning som hinder för 

omvårdnad. Anledningen till varför den personcentrerade vården inte kunde levereras till 

personerna berodde på för lite personal kombinerat med för mycket arbetsuppgifter samt 

brist på tid. Resultatet visade att tidsbristen bidrog till att den vårdande relationen blev 

lidande och kunde inte utvecklas till sin fulla potential. Sjuksköterskorna upplevde att dem 

inte kunde ge den vård och den närvaro som önskades att ge. Andra hinder, bland annat 

personalbrist och arbetsbelastning framkommer också i resultatet. Gällande patienterna och 

deras närståendes upplevelser i den tidigare forskningen framkom det också hinder för 

omvårdnaden. Det fanns tillfällen när personerna inte blev benämnda vid deras namn, 

istället talades det om dem som objekt vilket orsakade en känsla av minskad värdighet hos 

patienterna. Det fanns även tillfällen då sjuksköterskorna inte täckte personerna vid 

omvårdnadsmoment vilket bidrog till en bristande integritet (Gill et.al. 2013). Eftersom 

människan ständigt strävar efter en gemenskap och bekräftelse så kan ett lidande skapas när 

dessa hinder uppstår. Detta stämmer överens med vad Eriksson (2014) beskriver om att 

människan har grundläggande behov. Ett av de grundläggande behoven en människa har är 

behovet av skydd. Detta misslyckades sjuksköterskorna med enligt patienterna i den tidigare 

forskningen. Författarna till detta examensarbete anser att dessa hinder bör 

uppmärksammas och tas itu med. Sjuksköterskornas ansvar är att leda omvårdnadsarbetet 

och blir därmed ansvarig för en annan människas liv under deras vårdvistelse oavsett 

allvarlighetsgrad. Därför bör sjuksköterskorna ha alla resurser som behövs för att ta hand om 
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vårdsökande människor, däribland material, tid, utrymme och kollegor som hjälper till med 

omvårdnaden så att sjuksköterskornas fokus kan vara på att tillfredsställa personens behov. 

Personalbristen och arbetsbelastningen måste minska för att sjuksköterskorna vi redan har 

ska vilja och orka vara kvar i yrket. 

 
I subtemat att ha begränsade fysiska förutsättningar visade resultatet att det finns hinder i 

arbetsmiljön och de mest utmärkande fynden var platsbrist som orsakade att personer fick 

flyttas runt och överbeläggningar på avdelningarna. Följden av detta var en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskorna och en minskad möjlighet att skapa en vårdande 

relation. Ett annat fynd i resultatet var sjuksköterskornas behov av eget utrymme och 

material. Bristen på plats att dokumentera och få arbetsro och begränsade möjligheter att 

överrapportera om patienterna ledde till att integriteten kring personen kunde brista. Den 

fysiska miljöns betydelse återfanns både i artiklarnas resultat samt den tidigare forskningen 

men på olika sätt. I den tidigare forskningen visade det sig att patienterna och deras 

närståendes upplever att störningar i form av ljud. Följden av dessa oljud var begränsningar i 

att få tillräcklig sömn och detta påverkade patientens välbefinnande negativt. Men det fanns 

även en upplevelse av tillfredställelse trots det i och med den fina utsikten från rummen (Gill 

et.al. 2013). Återigen var detta någonting som upptäcktes under den verksamhetsförlagda 

utbildningen då vi ofta fick höra positiva kommentarer från patienter som fick fönsterplats i 

tvåbäddsrummen om att det var trevligt att kunna se ut. Tvåbäddsrummen kunde dock leda 

till störningar personerna emellan då det blev en hög ljudnivå när den andra personen hade 

besök av närstående. Vi upplever att miljön kan ha en positiv och negativ inverkan av 

sjuksköterskornas och personernas miljö. En bra och tillfredsställande miljö kan leda till ökat 

välbefinnande trots ohälsa eller en stressfull dag. Detta kan jämföras med vad Eriksson 

(2014) beskriver att miljön kan påverka patientens hälsoprocess både positivt och negativt. 

En positiv miljö tros innebära bland annat ljusinsläpp som bidrar till att personen blir 

piggare och tillfrisknandet går fortare. Det kan även innebära att personen får ett enkelrum, i 

ett enkelrum blir det enklare att uttrycka sina behov och förmedla sina känslor. Negativ miljö 

tros innebära dubbelrum då personerna kan störas av att den andre får besök i och med den 

förhöjda ljudnivån. Denna aspekt kan bidra till att personen inte kan finna ett lugn för att 

läka. 

6.3 Etikdiskussion 

Inför detta examensarbete hade författarna en hypotes om vad resultatet eventuellt skulle 

visa på grund av erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen. Hypotesen var att 

relationen mellan patient och sjuksköterska skulle vara viktigt för den personcentrerade 

vården, både ur sjuksköterskans perspektiv men även patient och närstående. Författarna till 

detta examensarbete diskuterade ofta och noggrant för att denna teori inte skulle påverka 

resultatet och för att bibehålla ett så objektivt synsätt som möjligt. Examensarbetet har utgått 

utifrån artiklar med engelsk text och då skribenterna inte har engelska som modersmål har 

hjälpmedel använts för att översätta delar i artiklarna som det fanns en osäkerhet kring. 

Detta för att resultatet ska bli så rättvist som möjligt utan misstolkningar. Under arbetets 

gång har det skett en ständig reflektion kring om referenstekniken varit tillräcklig i enlighet 
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med det CODEX (2018) skriver om referensteknik. Detta för att inte det ska finns möjlighet 

till missförstånd kring vem som ska ha äran för texten. 

 
Att följa etiska riktlinjer har fungerat bra då det varit ett bra samarbete mellan författarna. 

Etiska överväganden har skett både enskilt och tillsammans för att få så bra och tillförlitligt 

resultat som möjligt.  

7 SLUTSATS 

Slutsatsen är att många sjuksköterskor har upplevelsen av att de är medvetna om vad som 

krävs för att ge en personcentrerad vård. Det viktigaste är att skapa en relation till personen 

för att kunna ge en vård som bidrar till både den fysiska och psykiska hälsan. Relationen har 

bidragit till att sjuksköterskorna får sig en ökad förståelse för personen och dennes situation. 

Förutsättningarna i vårdmiljön och i vårdverksamheten kan dock begränsa möjligheten till 

att spendera den tid som krävs för att skapa en förtroendefull relation. Sjuksköterskorna 

upplever att tiden inte räcker till att både utföra kliniska uppgifter och lära känna personen 

bakom sjukdomen. Det som visade sig var dock att ett gott samarbete kollegor emellan och 

god kommunikation kunde underlätta att vårda personcentrerat.  

 
Förhoppningen är att resultatet ska bidra till ny kunskap till hälso- och sjukvårdspersonal om 

personcentrerad vård och en ny förståelse av hur viktigt det är både för effektiviteten och 

digniteten i vården men även för personen och dennes livsvärld. Resultatet med 

sjuksköterskornas upplevelser av den personcentrerade vården kan också medföra en ökad 

medvetenhet till chefer och beslutsfattande inom vården. Utifrån det kan det ske 

förbättringar på arbetsplatserna gällande personalbrist, arbetsbelastning och fysiska 

beståndsdelar såsom material och utrymme. Åtminstone kan en diskussion startas om hur 

vården och omvårdnaden kan utvecklas till det bättre. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Efter att ha sökt vetenskapliga artiklar till detta arbete konstaterades det att det behövs mer 

forskning inom personcentrerad vård, både från ett sjuksköterskeperspektiv men även ett 

patientperspektiv. Det har upptäckts att forskning inom området finns, men att den är 

otillräcklig och oftast inriktad på specialistsjuksköterskor eller specifika sjukdomar. 

Ytterligare forskning med ett generellt perspektiv skulle vara nödvändigt för att få en allmän 

överblick över personcentrerad vård som kan tillämpas på alla vårdinrättningar. Vidare vore 

det meningsfullt med studier där det tydliggörs vad som krävs av sjuksköterskorna för att 

kunna uppfylla en god omvårdnad med personen i fokus. 
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BILAGA A SÖKMATRIS 

Databaser Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Urval efter 

lästa titlar 

Urval efter 

lästa abstract 

Antal valda 

artiklar 

CINAHL 

Plus 

31/-19 

Patient 

centered 

care, nurse 

attitudes 

(MM exact 

Major 

Subject 

Heading 

28 Full text, peer-

reviewed, 

2008-2018 

3 2 1 st. 

Registred 

nurses’ 

opinions about 

patient focused 

care 

CINAHL 

Plus 

31/1-19 

  Nurse 

experience 

of person 

centered care 

332 

32 

Full text, peer-

reviewed, 

2008-2018 

6 4 1 st. 

Person-

centered 

interactions 

between 

nurses and 

patients during 

medication 

activities in an 

acute hospital 

setting: 

Qualitative 

observation 

and Interview 

study 

CINAHL 

Plus 

31/1-19 

Nurses 

perception of 

patient-

centered care 

56 Peer-reviewed, 

full text, 2008-

2018 

1 1 1 st. 

Meanings and 

perceptions of 

patient-

centeredness 

in social work, 

nursing and 

medicine: A 

comparative 

study 
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CINAHL 

Plus 

31/1-19 

The caring 

relationship, 

nurse 

attitudes 

43 Peer,reviewed, 

full text, 2007-

2018 

2 1 1 st. 

Patients’ and 

nurses’ 

experiences of the 

caring 

relationship in 

hospital: an aware 

strivning for trust 

PubMed 

25/1-19 

(nurse view) 

on patient 

centered care 

53 Full text, 10 

years 

3 1 1 st. 

P         Patient Centered, 

Nurse Averse? 

Nurses’ Care 

Experience in a 

21st-Century 

Hospital 

PubMed 

31/1-19 

Person 

centered care, 

patient 

centered care, 

nurse 

attitude, 

nurses 

perspective 

43 Full text, 10 

years 

3 1 1 st. 

Understanding 

and achieving 

person-centered 

care: the nurse 

perspective 
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31/1-19 

 

 

 

Sekundär 

sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 st. 

Barriers to Patient-

Centered Care: A 

Thematic Analysis 

Study 

 

1/2-19 

 

 

 

Sekundär 

sökning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 st.  

The tension 

between person 

centered and task 

focuser care i an 

acute surgical 

setting: A critical 

etnography 

 

31/1-19 

 

 

 

 

Sekundär 

sökning 

    1 st. 

 

Challenges of 

patient-focused 

care: 

Nurses´descriptions 

and observations 

before and after 

intervention 

 

31/1-19 Sekundär 

sökning 

    1 st. 

 

Nurses' experiences 

of caring for the 

suddenly bereaved 

in adult acute and 

critical care settings, 

and the provision 

of person-

centredcare: A 

qualitative study. 
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BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

Artikelnummer Nr.1 Nr.2 Nr.3 Nr.4 Nr.5 Nr.6 Nr.7 Nr.8 Nr.9 Nr.10 

Finns det en tydligt 

beskriven 

problemformulering? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns ett beskrivet 

syfte? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en tydligt 

beskriven metod? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en tydlig 

beskrivning av 

deltagare? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Svarar resultatet på 

syftet? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framförs resultatet 

på ett tydligt sätt? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det en 

diskussion kring 

metod? 

Ja Nej Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja 

Förs det en 

diskussion kring 

resultat? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Förs det ett etiskt 

resonemang? 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Har artikeln 

vårdvetenskapliga 

perspektiv? 

Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja 

Totalpoäng: 

 

 

9/10 

 

 

9/10 

 

 

8/10 

 

 

9/10 

 

 

8/10 

 

 

10/10 

 

 

9/10 

 

 

9/10 

 

 

9/10 

 

 

10/10 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Artiklar Perspektiv Syfte Metod Resultat 

1. Registered 

nurses’ opinions 

about patient 

focused care 

Författare: 

Kjörnberg, A., 

Karlsson, L., Babra, 

A., & Wadensten, 

B. 

År: 2010 

Land: Australien 

 

Sjuksköterskor Att undersöka 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelser om 

organisations-

förändring till 

patientfokuserad 

vård 

Kvalitativ studie  

Kvalitativa intervjuer 

gjordes med 31 

sjuksköterskor med hjälp 

av en informell 

intervjuteknik och en 

intervjuguide med 

målteman 

 

Analyserades med en 

latent innehållsanalys där 

detaljerade marginella 

noteringar gjordes och en 

öppen kodning med 

rubriker som baseras på 

informationen i texten i 

relation till studiens syfte 

och sedan kategoriserades 

dessa i lämpliga teman 

Sjuksköterskorna 

hade en positiv 

inställning till PFC 

och kände att 

modellen kunde 

underlätta i 

omvårdnaden bland 

annat med minskade 

administrativa 

uppgifter och 

förbättrat samarbete. 

Dom ansåg att PFC 

fokuserade på rätt 

sak, vilket var 

patienten. 

2. Person-centred 

interactions between 

nurses and patients 

during medication 

activities in an acute 

hospital setting: 

Qualitative 

observation and 

interview study 

Författare: Bolster, 

D., Manias, E. 

År: 2009 

Land: Australien 

Sjuksköterskor Att undersöka hur 

sjuksköterskor och 

patienter interagerar 

med varandra under 

medicinsk 

verksamhet i akut 

vårdmiljö med 

underliggande 

filosofi om 

personcentread vård 

Kvalitativ studie 

En naturalistisk 

observations- 

forskningsdesign gjordes 

på 11 sjuksköterskor där 

varje sjuksköterska 

observerades under 2h 

sedan gjordes 

individuella 

halvstrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskorna 

 

Analyserades med en 

ramanalys där materialet 

sorterades och 

kategoriserades enligt 

identifierade teman.  

Sjuksköterskorna 

lyfte att person 

centrerad vård 

handlar om att ge 

patienten 

individualiserad 

vård. Att lära känna 

patienten genom 

terapeutiskt 

förhållande var 

betydande för att 

förstå patientens 

behov, förväntningar 

och preferenser. 

3. Meanings and 

perceptions of 

patient-centeredness 

in social work, 

nursing and 

medicine: A 

comparative study 

 

Författare: 

Gachoud, D., 

Sjuksköterskor Ta reda på hur PCP 

upplevs över olika 

yrkesroller 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer med 10 

sjuksköterskor, 10 

socialarbetare och 8 

läkare med ett 

tolkningsfenomenologiskt 

tillvägagångssätt. Detta 

tillvägagångssätt skapar 

insikter om hur en person 

Sjuksköterskorna 

beskriver vikten av 

vårdande relationen 

där sjuksköterskorna 

ska finnas som stöd 

genom att lyssna och 

kommunicera med 

patienten. 

Tillämpningen av 

PCP förbättrade 
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Albert, M., Kuper, 

A., Stroud, L., & 

Reeves, S. 

År: 2012 

Land: Storbritannien 

i ett visst sammanhang 

känner av ett visst 

fenomen 

 

Analyserades med en 

induktiv tematisk analys 

där intervjuernas material 

delades upp i flera olika 

kategorier för att 

framställa en tematisk 

ram 

patient-

sjuksköterska 

relationen. 

4. Patients’ and 

nurses’ experiences 

of the caring 

relationship in 

hospital: an aware 

strivning for trust 

Författare: Berg, L., 

& Danielsson, E. 

År: 2007 

Land: Sverige 

 

 

Sjuksköterskor Belysa patienter 

med långvarig 

sjukdom och 

sjuksköterskors 

upplevelser av den 

vårdande relationen 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer med 6 

sjuksköterskor och 7 

patienter där intervjun är 

en konversationsdialog 

med öppna frågor  

 

Analyserades med en 

tolknings-

fenomenologisk metod 

där bland annat både den 

intervjuades svar och 

kroppsspråk 

dokumenterades av 

forskaren 

Det framkom olika 

teman utifrån 

sjuksköterskornas 

erfarenheter. Till 

den vårdande 

relationen krävs det 

att ssk är 

uppmärksamma på 

patientens behov. 

Genom att lyssna 

och vara engagerade 

i patientens historia 

skapades en trygghet 

hos patienten. 

5. Patient centered, 

Nurse Averse? 

Nurses’ Care 

Experience in a 

21st-Century 

Hospital 

Författare: Mikesell, 

L., & Bromley, E. 

År: 2012 

Land: USA 

Sjuksköterskor Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser på 

sjukhus som är 

utformade för att 

vara 

patientcentrerad 

med tonvikt på 

patientens 

bekvämligheter och 

kundservice 

Mixed method  

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer med 115 

sjuksköterskor 

utfördes under en period 

på 10 månader  

 

Analyserades med en 

tematisk innehållsanalys 

där återkommande teman 

och koder identifierades 

Sjuksköterskorna 

beskrev 

omvårdnaden i form 

av två kulturer, 

medicinsk kultur 

och vårdkultur. Dom 

beskriver 

omvårdnad som ett 

omsorgsfullt yrke, 

där helande och 

relationer med 

patienter är viktiga. 
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6. Understanding 

and achieving 

person-centered 

care: the nurse 

perspective. 

 

Författare: Ross, H., 

Todd, A-M., & 

Clarke, A. 

År: 2014 

Land: Storbritannien 

Sjuksköterskor Att presentera 

resultat från första 

etappen av en 

undersökande 

studie som 

undersöker 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

personcentrerad 

vård inom en akut 

medicinsk 

avdelning 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

individuella- och 

gruppintervjuer med 14 

sjuksköterskor 

 

Analyserades med en 

ramanalys med stegen: 

förtrogenhet, identifiering 

av tematisk ram, 

indexering, kartläggning 

och tolkning 

Sjuksköterskor hade 

en tydlig förståelse 

för personcentrerad 

vård i samband med 

deras arbete. De 

erkände vikten av 

relationer, 

personliga 

egenskaper hos 

personalen och 

respekt för 

principerna. 

7. Barriers to 

Patient-Centered 

Care: A Thematic 

Analysis Study 

 

Författare: Esmaeili, 

M., Cheraghi, M-A., 

& Salsali, M. 

År: 2014 

Land: Iran 

Sjuksköterskor Att utforska 

sjuksköterskors 

attityder och 

upplevelser av 

hinder som ligger 

till grund för 

patientcentrerad 

vård i den kritiska 

vårdinställningen 

Kvalitativ studie 

Semistrukturerade 

intervjuer med 21 

sjuksköterskor 

 

Analyserades med en 

tematisk analysmetod där 

teman och mönster 

eftersöktes genom att 

undersöka detaljer i 

materialet från 

intervjuerna 

Sjuksköterskor 

upplevde en brist av 

holistiskt synsätt. De 

menade att det var 

av vikt att förstå 

innebörden av 

personcentrerade 

vården och 

relationen. 

8. The tension 
between person 
centered and task 
focused care i an 
acute surgical 
setting: A critical 
etnography 
 
Författare: Sharp, 
S., Mcallitser, M., & 
Broadbent, M. 
År: 2017 
Land: Australien 

 

Sjuksköterskor Att utforska hur 

arbetsplatskulturen 

påverkar 

sjuksköterskors 

utförande av 

person-centrerad 

vård 

Kvalitativ studie 

Genom observation av 

deltagarna under 2-4h 

och 

fokusgruppsintervjuer. 

Fokusgruppsintervjuerna 

bestod av 4-8 deltagande 

sjuksköterskor och 

frågorna var öppna frågor 

 

Analyserades med en 

hermeneutisk och 

rekonstruktiv metod för 

att uttrycka de kulturella 

och subjektiva faktorerna 

som är tysta i naturen 

 

 

 

 

 Resultatet visade en 

spänning mellan den 

holistiska person-

centrerade vården 

sjuksköterskorna 

ville ge och den 

vården som faktiskt 

utfördes.  
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9. Challenges of 

patient-focused 

care: 

Nurses´descriptions 

and observations 

before and after 

intervention 

 

Författare: Rosén, 

H., Gagnemo 

Persson, R., & 

Persson, E. 

År: 2017 

Land: Sverige 

 

Sjuksköterskor Att utf Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

patientfokuserad 

vård 

Mixed method 

Data samlades in genom 

observation av mötet 

mellan patienter och 8 

sjuksköterskor, varje 

observation var på 8h och 

sedan gjordes en 

uppföljande intervju med 

sjuksköterskan som 

observerats 

 

Analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys 

där materialet som 

svarade på syftet i 

intervjuerna kodades och 

sedan jämfördes med 

varandra för att skapa 

kategorier 

 

Sjuksköterskorna 

uttrycker en önskan 

av att arbeta nära 

patienten, vara 

närvarande och 

besvara patienternas 

frågor men angav 

samtidigt att 

tidsbrist och för 

många uppgifter var 

hinder för att detta 

skulle uppnås. 

10. Nurses' 
experiences of 
caring for the 
suddenly bereaved 
in adult acute and 
critical care settings, 
and the provision 
of person-
centredcare: A 
qualitative study. 
 

Författare: Walker, 

W., & Deacon, K. 

År: 2016 

Land: England 

Sjuksköterskor Att utforska 

omvårdnadsåtgärder 

för person-centrerad 

vård i akuta och 

kritiska 

vårdtillfällen 

Kvalitativ studie 

Fokusgruppsintervjuer 

med 9 sjuksköterskor där 

en inriktad intervju 

ämnesguide utgjorde 

strukturen för 

gruppintervjun 

 

Analyserades med en 

riktad innehållsanalys där 

kodning av data gjordes 

och samlades sedan i 12 

underteman med 5 

huvudteman 

Att kommunicera, 

respektera de 

närståendes 

önskemål och behov 

samt att ge 

ömsesidig respekt 

var en del av 

personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder. 

De anställdas 

attityder kan 

påverka graden av 

personcentrerad 

omvårdnad. 
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