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SAMMANFATTNING 
 
 
 
Bakgrund: Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad och tillhör 
sjuksköterskans kärnkompetenser. Att vårda personcentrerat innebär att sjuksköterskan 
vårdar med ett helhetsperspektiv och ser hela människan; personen bakom patienten. 
Människans unika historia kan då komma till uttryck genom patientberättelsen. Patienterna 
upplever många gånger att sjuksköterskorna inte har tid att lyssna och samtala, vilket är 
grundförutsättning för att kunna vårda personcentrerat. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda personcentrerat. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med 
deskriptiv syntes. Resultat: Resultatet genererade två teman och fyra subteman. Det första 
temat är Att sträva efter bättre förhållningssätt i mötet med tillhörande subteman; 
Egenskaper som är av värde för att förstå patienten och Vikten av att ge mer tid till 
patienten. Det andra temat är Att ha en ömsesidig relation till patienten med tillhörande 
subteman; Att se personen bakom patienten och Att göra patienten delaktig. Slutsats: För 
att kunna vårda personcentrerat och se personen bakom patienten ansåg sjuksköterskorna 
att det krävdes en viss självkännedom. Att kunna ge av sin tid och vara genuint närvarande 
och lyssna till varje patient var betydelsefullt för att öka tryggheten och delaktigheten hos 
patienten. 
 
Nyckelord: Förhållningssätt, kvalitativ metod, personcentrerad vård, omvårdnad, 
sjuksköterskeperspektiv 



ABSTRACT 

 
Background: Person-centered care is a relatively new concept and is one of the core 
competencies for nurses. Person-centered caring means having a holistic perspective and see 
the person behind the patient which can generate the patients' unique history. The patients 
often find that the nurses do not have the time to listen and talk, which is essential to be able 
to provide a person-centered care. Aim: To describe nurses' experiences of providing care 
according to person-centered approach. Method: A qualitative literature study with 
descriptive approach. Results: The result generated two themes and four sub-themes. The 
first theme: To strive for better attitudes in the meeting contains two subthemes; Qualities 
that are of value to understand the patient and The importance of giving more time to the 
patient. The second theme: Having a mutual relationship with the patient contains two sub-
themes; Seeing the person behind the patient and Making the patient involved. 
Conclusion: To be able to provide care according to person-centered approach and see the 
person behind the patient, the nurses considered that a certain amount of self-knowledge was 
required. Being able to give their time and be genuinely present and listen to each patient was 
important in order to increase the safety and participation of the patient. 
 
Keywords: Approach, person-centered care, nurse perspective, nursing, qualitative method  
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1 INLEDNING 

I Sverige blir befolkningen allt äldre och i takt med att folkhälsosjukdomar ökar blir 
sjukhusbesöken allt fler. Hälso- och sjukvårdspersonal har ett stort ansvar eftersom det för 
många människor kan vara en första kontakt med sjukvården. Oavsett om det är ett första 
möte eller om patienten kontinuerligt besöker sjukvården, finns alltid en risk att 
sjukvårdspersonal ser patientens sjukdom i stället för den unika människan bakom. Ett 
personcentrerat förhållningssätt är något som uppmärksammas och efterfrågas och är under 
ständig utveckling. Personcentrerad vård är även en av sjuksköterskans sex 
kärnkompetenser. På sjukhus är vårdavdelningarna ofta högt belastade med både för stort 
antal inneliggande patienter och många gånger inte tillräckligt med personal, vilket leder till 
en stressig miljö. Detta kan leda till att mötet med patienten inte alltid blir optimalt, vilket i 
sin tur kan göra att patienten inte känner sig sedd och prioriterad.  

Ämnet och därmed syftet valdes utifrån en lista med 35 intresseområden. Intresseområdet 
som fångade uppmärksamheten var; ”Beskriva innebörden av/innehållet i personcentrerad 
vård utifrån patientensperspektiv” som forskargruppen på Mälardalens högskola/Hälsa vård 
och välfärd: Personcentrerad vård och kommunikation, efterfrågar. Att vända på perspektivet 
anses relevant, då det är sjuksköterskans erfarenheter som kommer att beskrivas. 
Personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad. Omvårdnaden är kärnan i 
den legitimerade sjuksköterskans profession, vilket gör det intressant att undersöka djupare. 
Eftersom erfarenheter under den verksamhetsbelagda utbildningen visar vilken betydelse 
mötet mellan patient och sjuksköterska har för patientens hälsa och tillfrisknande, var ämnet 
självklart. Att göra patienten delaktig i sin egen vård, bekräfta patientens upplevelse av sin 
hälsa samt tillgodose eventuella existentiella behov anses vara av stor vikt. Som 
sjuksköterska finns möjlighet att genom vårdrelationen med patient och närstående påverka 
deras välmående och tillfrisknande och på detta sätt lindra lidandet tillsammans. Då 
sjuksköterskan har en avgörande roll för patientens hälsa, vård och tillfrisknande är ett 
personcentrerat förhållningssätt viktig att uppnå och förstå. 

Detta examensarbete önskas skapa en bättre förståelse och grund för den personcentrerade 
vården och vikten av den, för att kunna främja hälsa och lindra lidande på bästa sätt hos 
patienten.  
 

2 BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs centrala begrepp som omvårdnad, ethos, personcentrerad vård och 
erfarenhet. Lagar och riktlinjer, tidigare forskning utifrån patientens perspektiv samt 
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arbetets vårdvetenskapliga perspektiv och problemformulering kommer också att 
presenteras.  

2.1 Definition av centrala begrepp 

2.1.1 Omvårdnad 
Omvårdnad visar sig ha många definitioner i litteratur inom omvårdnad. Dessa definitioner 
har analyserats och beskrivs som fem relaterade perspektiv på omvårdnad; att vårda med 
mänskliga egenskaper, är moraliskt nödvändigt eller idealiskt, har en påverkan, är en relation 
mellan människor och en terapeutisk handling (Spichiger, Wallhagen & Benner, 2005). 
Omvårdnad innefattar åtgärder inom vård och omsorg som utförs tillsammans med och för 
människan, som kan vara både sjuk eller frisk. Syftet är att uppnå och upprätthålla en så bra 
livskvalitet och hälsa som möjligt. Men det kan även innebära att stödja en människa inför 
döden. Omvårdnad präglas av en helhetssyn på människan, vilket innebär att se till de 
problem och behov som kan vara fysiologiska, sociokulturella och andliga 
(Nationalencyklopedin [NE], 2019). 

2.1.2 Ethos 
Ethos härstammar från den grekiska naturfilosofin cirka 400 f.Kr. och betyder värdegrund. 
Den ursprungliga betydelsen är att göra något till sitt eget, det som är bekant och där 
människan känner sig hemma (Eriksson & Bergbom, 2017). Genom en människas 
förhållningssätt och vanor kan ethos visa sig, eftersom det står för det innersta hos varje 
individ (Arman, 2015). En bärare av ethos är uppmärksam, ser och hör och söker kunskap 
och detta visas genom en naturlig nyfikenhet att vilja veta mer. Ethos innebär att människan 
är trygg i sig själv och utstrålar denna trygghet och är samtidigt beredd att ta ansvar. 
Vetande, språk, praxis och forskning blir levande genom ethos. Ethos kan ses som vårdandets 
kärna (Eriksson & Bergbom, 2017). 

2.1.3 Personcentrerad vård 
Carl Rogers beskrivs ofta som grundaren av begreppet personcentrerad vård. Utvecklingen 
gick från client-centred i mitten på 1900-talet till att senare bli person-centred för att skapa 
förståelse för fenomen som mellanmänskliga relationer och personlighet. Rogers menar att 
se till människan som expert på sig själv var centralt i vårdandet (Edvardsson, 2010). Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) kom personcentrerad vård senare att beskrivas av Tom 
Kitwood, som använde begreppet för att beskriva en god vård inom demensvården, där 
patienterna ofta sågs som tomma skal eller levande döda. Kitwood menade att trots sjukdom 
som skapar svårighet att framföra sin personlighet, sina känslor och behov, är det viktigt att 
ombesörja en god humanistisk vård. Detta förutsätter en grundsyn om att den unika 
människan bakom sjukdomen fortfarande finns kvar i den sjuka kroppen. Dagens forskning 
och utveckling om personcentrerad vård har sin utgångspunkt i Kitwoods arbete som menar 
att människan är unik och har olika förutsättningar och ska därmed mötas utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt. Personcentrerad vård består av tre nyckelbegrepp; 
partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. Dessa tre nyckelbegrepp är definierade 
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av GPCC - Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). I Kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor 
beskrivs sjuksköterskans självständiga ansvar för omvårdnaden av patienter. 
Personcentrerad vård ingår i detta ansvar och tillhör sjuksköterskans sex kärnkompetenser 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.1.4 Erfarenhet 
Med erfarenhet menas vardagliga återkommande sinnesintryck som skapar färdighet och 
kunskap. Erfarenhet består av både av den process som sker vardagligen och resultatet som 
blir i form av kunskapen (NE, 2018). 

2.2 Lagar och riktlinjer som stödjer personcentrerad vård 
I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) beskrivs hur hälso- och sjukvårdsverksamheten 
ska bedrivas för att uppfylla kraven på en god vård. Det innebär att vården ska tillgodose 
patientens behov av säkerhet, trygghet och kontinuitet samt vara lättillgänglig och främja 
goda kontakter mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och patienten. I Svensk 
sjuksköterskeförening (2017) beskrivs att sjuksköterskan bär ansvar för bedömning, 
planering och den omvårdnad som tillsammans med patient och närstående genomförs i 
partnerskap för att bevara integritet och värdighet. Vidare beskrivs att sjuksköterskan via 
patientberättelsen ska identifiera vad hälsa innebär för varje enskild individ samt i teamet 
skapa förutsättningar för att främja hälsa. Enligt Patientlagen (SFS, 2014:821) ska hälso- och 
sjukvårdsverksamheten främja patientens autonomi, integritet och delaktighet samt stärka 
patientens ställning. Lagen innehåller bland annat bestämmelser om samtycke, information 
samt fast vårdkontakt och individuell planering. 

2.3 Tidigare forskning  

2.3.1 Patienters erfarenheter av personcentrerad vård 
I tidigare forskning framkommer att många patienter anser att kärnan i den 
personcentrerade vården innebär att främja och bibehålla jaget av sig själv, vilket också 
innefattar vardagliga rutiner. Ett stöd till att fortsätta leva ett normalt liv så långt det går, är 
något som värderas högt enligt många patienter. Patienter beskriver att genom att bli 
bekräftad och erkänd som en kapabel människa med en egen vilja som respekteras, möjliggör 
att patienter kan vara delaktiga och ta egna beslut gällande vardagliga rutiner 
(Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2009). I beskrivningar från patienters erfarenheter av 
personcentrerad vård, framkommer även att många patienter vill bli sedda som en hel 
människa, med ett liv vid sidan av sin sjukdom, med både psykiska som medicinska behov. 
Patienter anser att ses som en unik människa och inte som ett objekt samt behandlas med 
respekt och värdighet kan vara av stor vikt (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & von 
Vogelsang, 2016; Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014).  
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När sjuksköterskor är tillgängliga och lyssnar på ett vänligt och empatiskt sätt, kan 
emotionella behov tillgodoses, vilket patienter uppger kan inge en känsla av trygghet hos dem 
(Arakelian et. al., 2016; Cheraghi, Manookian & Nasrabadi, 2014).  
Vidare beskriver patienter att om sjuksköterskor tar sig tid till att lära känna dem, kan de få 
reda på individens känslor och behov (Bangerter, Van Haitsma, Heid & Abbott, 2016). 
Patienter belyser även vikten av att sjuksköterskor själva väljer att spendera tid för att 
samtala och att lyssna till dem. Detta anser patienter kan vara grunden för god 
kommunikation och förståelse (Canzan, Heilemann, Saiani, Mortari & Ambrosi, 2014). Att 
sjuksköterskor tar sig tid att göra sig tillgängliga och öppnar upp för kommunikation, är 
något som för patienterna kan anses vara högt värderad för en god vård (Edvardsson, Watt & 
Pearce, 2016). För att bli förstådd uttrycker många patienter ett behov av att bli lyssnad till 
och få full uppmärksamhet både vid klinisk bedömning som vid personlig berättelse om sin 
unika historia (Greenfield et. al., 2014). Patienter uppger även att de sjuksköterskor som är 
tillgängliga och tillmötesgående, samt kan läsa av deras känslor genom kroppsspråk utan 
verbal kommunikation kan upplevas som omsorgsfulla. Många patienter uppger vikten av att 
sjuksköterskor känner igen symtom, tecken eller förändringar i deras kliniska tillstånd samt 
informerar på ett enkelt språk om vilka åtgärder som ska göras, varför och när (Canzan et. 
al., 2014). Vidare beskrivs även av många patienter att medlidande från sjuksköterskor är av 
stor vikt i vården, då detta kan ses som både ett erkännande och ett svar på att lindra 
lidandet (Sharp, McAllister & Broadbent, 2016; Jakimowicz, Stirling & Duddle, 2014). Enligt 
patienter kan medlidande visas genom att inge värme och empati samt att sjuksköterskor 
genuint bryr sig (Greenfield et. al., 2014). En önskan av många patienter är att bli bemötta 
med medkänsla, vänlighet och visat intresse. Vidare framför patienter en vilja om att vara 
delaktig i samtal; att bli pratad till i stället för att bli pratad om (Bangerter et. al., 2016), samt 
att vara delaktig i beslutsfattandet i den egna vården. Att vara delaktig i frågor som berör 
dem kan inge känsla av värdighet där egna känslor, behov och önskemål kan uttryckas 
uppger många patienter (Arakelian et. al., 2016; Cherahgi et. al., 2014). Delaktighet enligt 
många patienter kan även ses i att de är informerade, har kontroll och kan ta egna beslut 
(Greenfield et. al., 2014), vilket gör att patienterna ser sig själva som en resurs (Arakelian et. 
al., 2016). Många patienter uppger även en önskan om att familjemedlemmar informeras och 
görs delaktiga i diskussioner kring deras vård (Bangerter et. al., 2016). Att vårdas av 
sjuksköterskor med ett personcentrerat förhållningssätt och vara delaktig i vårdaktiviteter 
anses vara betydelsefullt av många patienter. Detta menar patienter kan skapa möjlighet till 
en meningsfull stund, i stället för en sakorienterad handling (Edvardsson et. al., 2009).  

2.3.2 Patienters erfarenheter av vårdrelationens betydelse 
I tidigare forskning framkommer det att relationen mellan sjuksköterska och patient är 
kärnan i den personcentrerade vården. Om en vårdande relation uppnås kan det enligt 
många patienter ha en positiv inverkan på dem, vilket i sin tur kan påverka deras 
erfarenheter av vården (Jakimowicz et. al., 2014). Många patienter erfar en känsla av lättnad 
samt en positiv atmosfär inom vården när de blir bemötta med ett personcentrerat 
förhållningssätt (Naldemirci, Wolf, Elam, Lydahl, Moore & Britten, 2017). Det framkommer 
att många patienter anser att det är viktigt att sjuksköterskor ser till deras individuella behov 
och har förmåga att se patienter i ett större perspektiv och inte bara till problemet för att 
kunna nå en lösning. Många patienter uppger att om de ses som en människa med 
individuella behov, kan det vara en källa till skapade av tillit och förtroende i vårdrelationen. 
Vad de erfar som viktigast i relationen till sjuksköterskor är medlidande, då detta gör att de 
kan känna sig som mer än endast omhändertagna (Sharp et. al., 2016). Många patienter 
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beskriver även att en fungerande kommunikation med ett språk som är anpassat till 
individen underlättar för patienten att engagera sig i relationen och sin vård, vilket kan lindra 
en del av patientens rädsla, ångest och lidande. Patienter uppger att om de blir 
bemötta som unika individer med respekt, öppenhet och tillit kan en förtroendefull relation 
skapas mellan sjuksköterska och patient, vilket också underlättar för dem att engagera sig i 
den egna vården (Jakimowicz et. al., 2014).  
Patienter erfar att en omsorgsfull relation existerar när sjuksköterskor visar tillgänglighet och 
är tillmötesgående, samt visar att de är fokuserade och uppmärksamma i mötet (Canzan et. 
al., 2014). Kontinuitet beskrivs av många patienter som önskvärt, att få ha samma 
sjuksköterskor genom hela vårdtiden för att kunna skapa förtroende (Greenfield et. al., 
2014).  
Något som uppskattas av patienter är om sjuksköterskor visar genuint intresse och lär känna 
dem, vilket skapar en möjlighet för sjuksköterskor att kunna göra “det lilla extra”. Detta 
genom att individuella intressen och behov fångas upp i vardagliga samtal (Edvardsson et. 
al., 2009; Sharp et. al., 2016). Exempel på “det lilla extra” kan vara att sjuksköterskor tar sig 
tid att sitta i solen eller tar en kopp kaffe med patienten (Edvardsson et. al., 2009). Många 
patienter anser att deras erfarenhet av vården och relationen till sjuksköterskan påverkas 
negativt om faktorer som empati, öppenhet, respekt och medlidande från sjuksköterskor inte 
uppnås eller saknas. Patienter menar att dessa faktorer behövs för att kunna skapa ett 
partnerskap, vilket i sin tur kan leda till en personcentrerad vård. Vidare beskrivs att när 
sjuksköterskor erfars upptagna, kan patienterna känna att de inte kan eller vågar uttrycka 
sina känslor eller rädslor (Jakimowicz et. al., 2014). Patienter som är inneliggande på sjukhus 
där miljön ofta kan vara stressig, samtidigt som de har lämnat sitt trygga hem beskriver att 
detta kan framkalla ångest och stress för dem (Arakelian et. al., 2016; Sharp et. al., 2016). För 
att öka tryggheten anser många patienter att det är viktigt att sjuksköterskan tar av den lilla 
tid som finns över, trots stress och tidsbrist (Arakelian et. al., 2016).  

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 
Personcentrerad vård framhäver relationen i vårdandet och är en förutsättning för god 
omvårdnad. I relationen kan hela människan ses med dess individuella önskemål och behov, 
vilket kan skapa en bättre möjlighet att göra patienten delaktig. Patienten kan få kraft att 
hantera sin situation och se framåt genom att sjuksköterskan erkänner patienten för den hon 
eller han är. Därav har Erikssons vårdteoretiska perspektiv tillämpats för att tydliggöra vad 
vårdrelationen och delaktighet i vårdrelationen har för betydelse samt vikten av att se hela 
människan. De begrepp som har valts till detta examensarbete är; hela människan, 
vårdrelationen samt ansa, leka och lära. 
 

2.4.1 Hela människan 
Eriksson (1987) beskriver att varje människa är unik, en omätbar enhet bestående av en 
kropp, själ och ande. Grunden i hennes teori är caritas, vilket innebär att vårdandet är en 
kärleksgärning. Utöver kärleken tillkommer tro och hopp och tillsammans skapar dessa tre 
grunden i alla relationer, både till Gud och andra människor. Människan strävar efter 
samhörighet med andra människor och söker efter en mening i livet genom att uppleva tro 
och hopp samt att ge och få kärlek. Relationen till Gud behöver inte vara en religiös tro utan 
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handlar om att tänka och reflektera samt ta ansvar för sina handlingar. Vårdande innebär att 
förmedla tro, hopp och kärlek. Syftet är att hjälpa människan bli den hon är menad att vara.  

2.4.2 Vårdrelationen 
 
Eriksson (2014) menar att genom relationen skapas ett sant möte, vilket ger vårdaren 
möjlighet att på ett äkta sätt förmedla kärlek till patienten. Det är i denna relation patienten 
får utrymme att förmedla sina behov, problem och begär. Relationen ger även utrymme och 
möjlighet till att växa och denna process får inte påskyndas av sjuksköterskan. Ömsesidighet 
kräver ett aktivt deltagande från både sjuksköterska och patient, då sker ett givande och ett 
tagande som kan ses som ett lärande. En god vårdrelation gör att sjuksköterskan kan samla 
information och få större kunskap om patienten och vårdprocessen förblir därmed vårdande. 
Vårdprocessen utgår från patientens behov av vård och består av flera faser; patientanalys, 
prioritering, vårdhandling och vårdrelation. Vårdrelationen är den mest centrala delen i 
vårdprocessen. För att vårdrelationen ska fungera optimalt är kontinuitet viktig för att följa 
upp patienten och dennes utveckling. 

2.4.3 Ansa, leka och lära 
Enligt Eriksson (1997) är ansningen den mest huvudsakliga formen av vårdandet som 
karaktäriseras av närhet, beröring, värme samt att vilja den andre väl. Exempel på detta kan 
vara att hålla om någon eller hålla en hand. Leken är central i vårdandet och behövs för att 
uppnå hälsa. Individen har kontrollen och skapar, och genom skapandet kan identiteten 
bekräftas, vilket kan jämföras med ett tillstånd av hälsosam vila där anpassning till en ny 
situation sker; det nya jaget. Lärandet innebär en ständig utveckling och evigt lärande med 
nya möjligheter. Självförverkligande är målet i den lärande relationen och innebär att 
människans individuella egenskaper kommer till uttryck; den mogna människan. Vidare 
beskrivs att människan är en unik individ som formar sin egen historia och framtid. Varje 
människa bär på en önskan om att bli bekräftad för den hon är, vilket resulterar i mod och 
kraft att kunna gå vidare. Vårdandet innebär även att dela, vilket betyder att vara med; att 
vara delaktig. Att vårda genom att ansa, leka och lära gör att sjuksköterska och patient blir 
delaktiga av samma helhet. Vad som sedan delas beror på den aktuella situationen. 
Begreppet består av olika dimensioner; att vara delaktig, att vara med och närvaro. Närvaron 
kan ses både som att vara närvarande fysiskt men även i tanken. I detta delande formas jaget, 
som en del i ett större sammanhang. Delandet kan ses som en grundform i den vårdande 
vården och yrkesmässiga vårdandet (Eriksson, 1997). 
 

2.5 Problemformulering 
Trots att personcentrerad vård alltid ska tillämpas, så visar tidigare forskning att så inte är 
fallet, vilket skapar ett onödigt lidande för patienten. Personcentrerad vård är något som 
ingår i sjuksköterskans sex kärnkompetenser och ska alltid tillämpas i mötet med patienten. 
Tidigare forskning visar att många patienter vill bli sedda som mer än sin sjukdom vilket 
innebär att både kroppsliga och själsliga behov bekräftas, då detta kan öka patientens 
välmående och positiva erfarenheter av vården. Genom att vara öppen, empatisk och visa 
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medlidande samt bjuda in patienten till samtal kan detta uppnås. Sjuksköterskan har därav 
mandat att påverka patientens välmående. Ur ett vårdteoretiskt perspektiv kan samtal genom 
vårdrelationen göra att människans individuella egenskaper samt problem, behov och begär 
kommer till uttryck. Tidigare forskning visar även att när patienter upplever sjuksköterskor 
som upptagna vågar de inte uttrycka sina känslor. Tidsbrist och stress inom vården kan vara 
en anledning till att personcentrerad vård inte alltid kan uppnås. Eftersom relationen är 
kärnan i den personcentrerade vården krävs en ökad kunskap och djupare förståelse för hur 
vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient kan påverka patientens hälsa. Med detta 
examensarbete hoppas författarna kunna öka förståelsen och medvetenheten om att vårda 
personcentrerat i syfte att öka vårdkvaliteten och minska patientens lidande. Därav bör 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat beskrivas, inte endast patienters 
erfarenheter av personcentrerad vård.  

3 SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat. 

4 METOD 
En kvalitativ ansats har valts till detta examensarbete, då Friberg (2017a) menar att 
kvalitativa studier skapar en fördjupad förståelse för ett fenomen som har med upplevelser 
och erfarenheter att göra. Då syftet är att skapa ökad förståelse för sjuksköterskans 
erfarenheter av att vårda personcentrerat, ansågs denna ansats vara mest lämplig. Metoden 
som valdes var en litteraturstudie med deskriptiv syntes. Detta innebär att minimal 
omtolkning görs i beskrivningen av det sammanställda resultatet från insamlad data (Evans, 
2002). Då examensarbetet fördjupar sig i sjuksköterskans erfarenhet av att vårda 
personcentrerat valdes denna analysmetod, då den skapar en djupare förståelse av 
ämnesområdet; personcentrerad vård. 

4.1 Urval och datainsamling 
Evans (2002) beskriver att första steget i en litteraturstudie består av att inhämta tillräcklig 
mängd och relevant data för syftet till examensarbetet. 
De 11 valda artiklarna är hämtade från databaserna CINAHL plus och PubMed som båda 
inriktar sig mot vårdvetenskap. Genom relevanta sökord utifrån syftet har MeSH-terminologi 
använts för att översätta sökorden till engelska för att ge ett bredare sökresultat (Östlundh, 
2017). Sökorden som användes var: “person-centred care”, person-centered care, “person 
centered care”, person centered care, “person centered”, “nurse attitudes”, nurse attitudes, 
(MH ”nurse attitudes”), nurse*, nurse experience, nurse experiences or perceptions, 
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qualitative, research, interview. Dessa kombinerades sedan med AND och OR för att 
maximera sökresultatet och inte missa väsentliga artiklar. Valda sökord presenteras i bilaga 
A.  
För att få ett relevant urval kan sökningarna begränsas genom att använda inklusion- och 
exklusionskriterier. Detta innebär att inkludera kriterier som är väsentliga samt exkludera 
kriterier som inte är väsentliga för syftet (Evans, 2002; Friberg, 2017b). Inklusionskriterierna 
i CINAHL plus begränsades till engelska artiklar mellan årtalen 2008 - 2018, kvalitativ 
metod och utifrån sjuksköterskans perspektiv. Detta innebar att artiklar som publicerats före 
2008, utifrån ett patient-, barn-, specialistsjuksköterskeperspektiv samt kvantitativ metod 
exkluderades. I PubMed begränsades sökningen på artiklarna till att vara maximalt tio år 
gamla, då det inte var möjligt att göra egenvalda tidsavgränsningar. I CINAHL plus 
begränsades även artikelsöket i form av peer reviewed, vilket enligt (Erikson, 2015) innebär 
att artiklarna har granskats av flera forskare innan publicering. I PubMed fanns inte denna 
begränsning och därmed kontrollerades artiklar valda i PubMed via Ulrischweb. Där kan 
information inhämtas om artikeln är Refereed. Östlundh (2017) menar att detta har samma 
betydelse som peer reviewed. Polit och Beck (2017) beskriver att många kvalitativa artiklar 
följer IMRAD-formatet, vilket även de valda artiklarna gör. Med detta menas att innehållet i 
artikeln följer en viss ordning med en inledning, metod, resultat och diskussion. Vanligtvis 
återfinns även en sammanfattning i början och alltid en referenslista i slutet. Om 
sökkombinationerna genererade över 100 träffar i CINAHL plus och PubMed, lades 
ytterligare sökord till för att avgränsa sökningen. Under sökningen lästes alla artikelrubriker 
som framkom vid den aktuella sökningen. Därefter lästes sammanfattningen av de artiklar 
vars rubriker var relevanta för syftet, och de artiklar med irrelevanta rubriker valdes bort. De 
artiklar där sammanfattningen ansågs vara av värde för examensarbetets syfte sparades, för 
att senare läsas i sin helhet. När alla artiklarna hade lästs sparades endast de vars innehåll 
var relevant för examensarbetet i en mapp på datorn för att sedan kvalitetsgranskas. 
Resultatet av granskningen genererade 11 artiklar, där resultatinnehållet ansågs svara på 
examensarbetets syfte; åtta från CINAHL plus och tre från PubMed.  
Dessa 11 artiklar granskades enligt inspiration av Friberg (2017a) granskningsmall för 
kvalitativa studier som består av 14 granskningsfrågor. Av dessa frågor valdes 13 ut och 
omformulerades för att kunna besvaras med JA eller NEJ. En totalpoäng sattes på varje 
artikel, och framkom genom att varje JA gav ett (1) poäng och varje NEJ gav noll (0) poäng. 
För att kontrollera artiklarnas kvalitet beräknades att minst tio poäng skulle uppfyllas i varje 
artikel för att kunna användas i arbetet. Detta resultat kan ses i bilaga B. för 
kvalitetsgranskning. 
En av artiklarna valdes bort då metoden som använts genererade ett resultat som inte 
uppfyllde examensarbetets syfte, då deltagarna via dikter och konst skulle beskriva vad de 
visste om begreppet personcentrerad vård. Detta resulterade i tio artiklar och av dessa 
inkluderades en artikel även fast det inte framgick att den var godkänd av en etisk kommitté. 
Artikelns resultat och innehåll ansågs vara så pass relevant till det valda syftet och det 
kommande resultatet, och därav valdes den att användas. I artiklar som har inkluderat annan 
vårdpersonal utöver sjuksköterskor, har det tydligt gått att urskilja sjuksköterskornas 
erfarenheter. De tio valda vårdvetenskapliga artiklarna presenteras i bilaga C. 
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4.2 Genomförande och dataanalys 
Analys av data gjordes enligt en deskriptiv syntes av kvalitativa artiklar enligt Evans (2002) 
som består av flera steg där andra steget innebär att artiklarna ska läsas flera gånger för att få 
en övergripande helhetsbild. Därefter tas nyckelfynd ut från varje artikel och förs in i en 
tabell. Nyckelfynden speglar artikelinnehållets viktigaste delar och svarar även på 
examensarbetets syfte (Evans, 2002). Syftet skrevs ned på ett papper som lades mitt på 
bordet. Detta för att hela tiden kunna se syftet och bli påmind över om resultatinnehållet 
svarade på syftet. Artiklarna lästes flera gånger var för sig för att få en djupare förståelse för 
det väsentliga och mest relevanta innehållet av resultatet, som svarade på examensarbetets 
syfte. Därefter lästes artiklarna en gång till för att då även stryka över nyckelfynd med en 
markeringspenna. Sedan skrevs nyckelfynden ned på lappar och varje lapp markerades med 
artikelns nummer, då dessa kodats. Detta för att veta vilken artikel nyckelfynden kom ifrån.  
Tredje steget enligt Evans (2002) innebär att utifrån dessa nyckelfynd plocka ut skillnader 
och likheter som ställs mot varandra där nya teman skapas, som sedan delas in i subteman. 
Detta skapar en detaljerad förståelse av fenomenet som beskrivs. I tabell 1 redovisas exempel 
på resultat av analysens nyckelfynd, tema och subteman. Lapparna med nyckelfynd 
diskuterades och lästes noggrant för att kunna urskilja likheter och skillnader. Därefter 
grupperades de nyckelfynd som ansågs handla om gemensamma erfarenheter, och lades ut 
på bordet. Genom detta framkom två teman med vardera två subteman. 
I det fjärde och sista steget ska det i varje utförlig beskrivning av tema och subtema, citeras 
eller refereras till originalartikeln för att äktheten i texten ska kunna kontrolleras (Evans, 
2002). Resultatet av de två teman och fyra subteman som framkom skrevs ned i löpande text. 
För att styrka sjuksköterskornas erfarenheter samt ge exempel från originalartiklarna 
användes citat som tydligt förknippades med varje subtema. 
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Tabell 1: Nyckelfynd, tema och subtema 
 

4.3 Etiska överväganden 
Etiska krav är något som ställs på forskningsprocessen genom lagar och etiska riktlinjer. 
Forskning uppfyller vetenskapliga krav genom att kritiskt granskas utifrån källkritiska, 
argumentativa och metodologiska aspekter. Detta innebär att en artikel är peer reviewed och 
därmed uppfyller vetenskapliga krav. Grunden för all forskningsetik är forskarens egna etiska 
ansvar då denne själv är ytterst ansvarig för att se till att forskningen är moraliskt acceptabel 
och av god kvalitet. Det hör till god forsknings- och dokumentationssed att som forskare inte 
förfalska, fabricera och plagiera resultat och vetenskaplig data (Codex, 2018).  
Ett forskningsarbete anses vara vetenskapligt godtagbart om forskningsarbetet går att 
upprepas och kontrolleras av andra forskare (Vetenskapsrådet, 2017).  
Enligt Erikson (2015) är en forskningsetisk aspekt att vara ärlig i sitt refererande och att ge 
en rättvis bild, vilket innebär att inte endast föra fram det som gynnar författarens åsikter 
utan även föra fram den kritik mot de åsikter som hävdas. Därav har all referering skett 
utifrån American Psycholigical Association (APA). Detta underlättar för läsaren att återfinna 
den primära källan, samt förtydligar och stärker att materialet inte är plagierat eller 
förfalskat. Med detta menar APA (2019) är att konsekvent tydliggöra en presentation av 

         Nyckelfynd Tema Subtema 

”The emotional commitment 
to effective caring, which some 
described as ”love”” (Reed, 
Fitzgerald & Bish, 2017, s.155). 

”Being empathic, 
compassionate and having 
knowledge of human nature…” 
(Kazimiera Andersson, 
Willman, Sjöström- Strand & 
Borglin, 2015, s.4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att sträva efter bättre 
förhållningssätt i mötet 

 

 

Egenskaper som är av värde 
för att förstå patienten 

”…finding the time to listen 
and talk with the patients…” 
(Ross, Tod & Clarke, 2014, 
s.1228). 

“…staying close to the bedside 
created feeling of safety and 
trust…” (Cederwall, Olausson, 
Rose, Naredi & Ringdal, 2017, 
s.3). 

 

 

Vikten av att ge mer tid till 
patienten 
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skriftligt material. Författarna till detta examensarbete har använt vårdvetenskapliga artiklar 
som är peer reviewed och därmed uppfyller vetenskapliga krav. Vid översättning från 
engelska till svenska har noggrannhet vidtagits för att inte förvränga eller förfalska 
innebörden av ursprungsmaterialet.  

5 RESULTAT 
Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personcentrerat. I resultatet presenteras de teman och subteman som framkom under 
analysarbetet. Teman och subteman redovisas i tabell 2, för att sedan beskrivas närmare i 
löpande text. 
 
 
Tabell 2: Översiktstabell över tema och subtema 

  

5.1 Att sträva efter bättre förhållningssätt i mötet 
Det första temat som framkom var Att sträva efter bättre förhållningssätt i mötet. De 
subteman som framkom beskriver Egenskaper som är av värde för att förstå patienten samt 
Vikten av att ge mer tid till patienten. 

5.1.1 Egenskaper som är av värde för att förstå patienten 
Sjuksköterskor beskrev vikten av att känna sig själv för att relationen till patienterna ska 
kunna främjas. Självkännedom ansågs nödvändigt av många sjuksköterskor för att 
upprätthålla en professionell integritet. Genom att förstå och acceptera sina egna värderingar 
kunde förståelse för andra människor lättare skapas, vilket gjorde det lättare att se och 
respektera det viktiga i patientens liv (Reed et. al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att denna 

Tema Subtema 

 
 

Att sträva efter bättre förhållningssätt i mötet 

 
Egenskaper som är av värde för att förstå 

patienten 
 

Vikten av att ge mer tid till patienten 

 
 

Att ha en ömsesidig relation till patienten 
 

 
Att se personen bakom patienten 

 
Att göra patienten delaktig 
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insikt även möjliggjorde att se det viktiga hos patienterna genom deras berättelser. En 
sjuksköterska beskrev: ”Its just sort of crossing that bridge and going-, and putting yourself 
in their shoes and it´s a lot, it is a lot different and how they see us and how we see them.” 
(Wolstenholme, Ross, Cobb & Bowen, 2016, s. 1221). Sjuksköterskor belyste att genom att 
vara respektfull för patienternas åsikter och val av beslut, även när dessa inte stämde överens 
med sjuksköterskornas uppfattningar, ansågs vara värdefullt (Kazimiera Andersson et. al., 
2015). Genom att känna sig själv samt att ha förmågan att förstå vilken inverkan detta har på 
relationen till patienten, ansågs vara betydelsefullt för att kunna möta människor i en känslig 
tid. En djupare självkännedom och förståelse för andra kunde möjliggöra en personlig och 
nära relation till patienten samtidigt som en respektfull professionell yrkesgräns kunde 
medvetengöras och bevaras (Reed et. al., 2017). Sjuksköterskor erfor att i mötet med 
patienterna var det av stor vikt att finnas där dem och visa detta på ett äkta sätt. Något som 
var viktigt beskrevs att vara genuin samt att ha förmågan att visa sitt sanna jag som  
människa, innan rollen som sjuksköterska intas (Lavoie, Blondeau & Martineau, 2012). 
Sjuksköterskor uppgav att inre styrka och mod behövdes för att kunna bekräfta och ta emot 
patienternas berättelse. Vidare beskrevs även av många sjuksköterskor att deras personliga 
känslighet och sårbarhet påverkade hur de tog emot patienternas berättelser. Det kunde 
upplevas som en svårighet om det fanns liknande erfarenheter hos sjuksköterskorna, vilket 
gjorde det svårt att lyssna eftersom detta rörde upp svåra känslor (Kazimiera Andersson et. 
al., 2015). Dessa erfarenheter beskrevs av en sjuksköterska på följande sätt:  

 
”…Am I ready to hear what the patient is saying? Because it can be something that affects me 
that becomes difficult, something that is close to me personally or just from a life point of view, 
sort of existentially difficult…” (Kazimiera Andersson et. al., 2015, s. 4).  

Andra egenskaper som ansågs viktiga vid individuella planeringar för patienternas 
omvårdnad var; öppenhet, reflekterande, kreativ (Kazimiera Andersson et. al., 2015), samt 
vänlighet och att finnas nära till hands vid behov (Ross et. al., 2014). Sjuksköterskor ansåg att 
när de fanns till hands på ett genuint sätt och ingav trygghet kunde omvårdnaden 
upprätthållas, vilket i sin tur kunde stärka patientens värdighet som människa. Vidare 
beskrevs andra egenskaper som ansågs viktiga i mötet med patienten vilka var; att känna 
medlidande, vara empatisk samt ha kunskap om människans natur (Kazimiera Andersson et. 
al., 2015).  

5.1.2 Vikten av att ge mer tid till patienten 
Sjuksköterskor ansåg att vikten av ett personcentrerat förhållningssätt var att ge av sin tid 
och inte bara lyssna till patienternas behov. Genom att ta sig tid och vara mån om 
patienterna samt respektera deras val kunde patienternas livskvalitet förbättras (Lavoie et. 
al., 2012). Sjuksköterskor beskrev att vid första mötet med patienterna var det av stor vikt att 
ge extra tid, för att inge en känsla av närvaro i stunden. Detta för att patienterna skulle känna 
att sjuksköterskorna var där för just dem (Cederwall et. al., 2017).  
Sjuksköterskor erfor att det var viktigt att följa patienternas rytm, vanor och rutiner även om 
det tog längre tid och arbetet kunde hamna i ofas. Genom att vara med dem vid 
omvårdnadsaktiviteter och vägleda, istället för att göra dessa åt dem, kunde patienternas 
autonomi bevaras (Lavoie et. al., 2012). Om sjuksköterskor tog sig tid till att lyssna och 
samtala med patienter och deras anhöriga när information skulle framföras, kunde 
patienternas oro minskas. Vidare framkom att om sjuksköterskor lyssnade till och bekräftade 
patienternas berättelser, kunde en personcentrerad vård främjas och patienternas specifika 
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behov mötas (Ross et. al., 2014). Genom att lyssna till patientens individuella behov, istället 
för att föreslå och sedan införa åtgärder, kunde patientens välbefinnande främjas. Detta 
kunde ses som att ta till vara på patientens dagliga önskemål. Vidare beskrev sjuksköterskor 
att genom närvaro och tillgänglighet till patienten, kunde ett genuint intresse för lyssnandet 
visas (Lavoie et. al., 2012). Sjuksköterskor beskrev att patientberättelserna kunde ses som ett 
kraftfullt verktyg, vilka kom fram genom att ta sig tid till att lyssna till patientens egna unika 
historier (Wolstenholme et. al., 2016). En sjuksköterska beskrev: ”Just listening to the 
experience of patients and their carers and their own stories…I think was really, really 
powerful…” (Wolstenholme et. al., 2016, s. 1221). Sjuksköterskor betonade vikten och 
skillnaden mellan att endast höra och att aktivt lyssna. Att lyssna ansågs vara starkare än att 
endast höra på vad patienterna sa (Britten, Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam & Wolf, 2016). 
Sjuksköterskor erfor även att de begränsade resurserna i form av personal var ett hinder för 
att kunna vårda personcentrerat (Ellis & Rawson, 2015; Reed et. al., 2017), vilket gjorde att 
de var tvungna att stressa och kunde inte spendera tid för att samtala med patienterna. 
Ekonomiska begränsningar påverkade den vård som gavs, genom att det inte fanns 
tillräckligt med personal. Därav fanns en gräns för hur mycket tid som kunde spenderas 
tillsammans med varje patient, vilket ledde till en känsla av att behöva skynda på allt arbete 
(Ellis & Rawson, 2015).  
Sjuksköterskor erfor att när arbetsmiljön var stressig kunde detta leda till en begränsad 
förmåga att engagera sig på grund av tidsbristen (Bolster & Manias, 2009; Walker & Deacon, 
2015). En sjuksköterska uttryckte sig: ”…If you could sit there and listen for as long as you 
needed, but…” (Walker & Deacon, 2015, s. 43).  
Sjuksköterskor erfor att de genom sin tillgänglighet kunde vara mer uppmärksamma och 
närvarande för patienterna, samt lära sig mer om deras unika personlighet och deras 
upplevelser i stunden (Lavoie et al, 2012). Sjuksköterskor erfor att vårda personcentrerat 
även innefattade att vara tillgängliga för patienternas anhöriga, och inte endast för 
patienterna. Detta kunde innebära att tala om för anhöriga att de kunde höra av sig när som 
helst under dygnet (Ellis & Rawson, 2015).  

5.2 Att ha en ömsesidig relation till patienten 
Det andra temat som framkom var Att ha en ömsesidig relation till patienten. De subteman 
som framkom beskriver vikten av Att se personen bakom patienten samt betydelsen av Att 
göra patienten delaktig. 

5.2.1 Att se personen bakom patienten 
Sjuksköterskor beskrev att förståelse för patienternas erfarenheter av deras nuvarande 
situation, av vården och sjukdomen var viktig för att kunna vårda personcentrerat. 
Sjuksköterskor erfor att de strävade efter att se patienten som en person och inte som en 
patient som lider av sjukdom. Genom att se personen bakom sjukdomen ansåg 
sjuksköterskorna att det fanns möjlighet till att motivera patienten inför eventuella 
utmaningar som sjukdom kan medföra. Att lära känna patienten och bilda en uppfattning om 
vilken människa som döljer sig bakom och vad denne har varit med om samt vad den har att 
kämpa för, ansågs vara av stor vikt inom den personcentrerade vården (Cederwall et. al., 
2017). 
Sjuksköterskor erfor att en större förståelse för personen bakom patienten och dennes 
personliga identitet, var nyckeln till att kunna vårda personcentrerat. Genom att lära känna 
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patienterna och deras rutiner som de tidigare haft, kunde en större förståelse för patienten 
skapas vilket främjade en god relation (Ross et. al., 2014; Bolster & Manias, 2009). En 
sjuksköterska uttryckte sig: 
 

”i think one of the main things is to know your patients, see what they would find valuable… 
we were tidying up her locker and we found a bag of make-up and we thought ’we’ve never 
seen her in make-up’…She obviously does wear make-up because she’d brought it with her and 
we asked her about it and her eyes brightened up and we were able to make her face up and 
from that date it was like a different person emerged.” (Ross et. al., 2014, s. 1227). 

 
Att lära känna personen bakom patienten gjorde det möjligt för sjuksköterskan att kunna 
göra ”det lilla extra”, vilket stärkte patientens värdighet. Exempel på det lilla extra kunde 
vara att göra en kopp te på natten om patienten inte kunde sova. Sjuksköterskor erfor att det 
under varje arbetspass alltid fanns lite tid över, för att kunna göra något betydelsefullt för 
patienterna (Ross et. al., 2014). Kontinuitet beskrevs också av många sjuksköterskor vara av 
stor betydelse för att lära känna patienterna (Lavoie et. al, 2012).  
Att få ta del av patienternas dagliga liv gjorde det möjligt för sjuksköterskorna att skapa tillit, 
få återkoppling och få tillgång till deras djupare behov. Detta gjorde det möjligt för 
sjuksköterskor att kunna se hela människan, och inte endast patienten (Reed et. al., 2017). 
Att vårda personcentrerat utgår från människans filosofi och några sjuksköterskor uttryckte 
det som att sätta patienten i centrum. Vidare beskrevs att människor som har samma diagnos 
eller sjukdom påverkas på olika sätt. Sjuksköterskor erfor att det fanns en mening i att kalla 
det personcentrerad vård eftersom patienterna för det mesta är en person och inte en patient 
(Britten et. al., 2016). Sjuksköterskor beskrev ett helhetsperspektiv av människan, där 
omvårdnaden innebar att se igenom patienten; personen bakom patienten. De strävade efter 
att förstå patientens egen uppfattning av sin sjukdom samt hur denna påverkar det 
vardagliga livet. Detta kunde lättare skapa en helhetsbild av personen (Kazimiera Andersson 
et. al., 2015). Detta beskrevs av en sjuksköterska: 

 
”To see the whole patient in his/her context, how it (the illness) affects, when it comes to work, 
leisure, family life and such, for several years to come. (pause) it’s really important that you 
listen to what they’r wondering about, how they feel it has affected their situation and family 
and listen out for what it is they want to know…” (Kazimiera Andersson et. al., 2015, s. 4). 

 
Sjuksköterskor erfor att genom att ställa öppna frågor till patienten kunde de få en mer 
innehållsrik patientberättelse (Britten et. al., 2016; Kazimiera Andersson et. al., 2015). 
Genom dessa öppna frågor kunde sjuksköterskorna få reda på mer om patientens känslor 
gällande den nuvarande situationen, tankar och hopp likväl som symtom. Patientens mål, 
motivation samt resurser framkom också via dessa frågor (Britten et. al., 2016). 

5.2.2 Att göra patienten delaktig   
Genom att vårda personcentrerat belyste sjuksköterskor vikten av att göra patienten delaktig 
i sin egen vård. De lade en stor vikt på samarbete och deltagande mellan sjuksköterska och 
patient. Genom att utbilda och uppmuntra patienterna så gott det går, möjliggör för dem att 
ta egna beslut över vad de vill och inte vill. Sjuksköterskor belyste vikten av att ge 
information och hålla patienterna uppdaterade, då detta kunde underlätta patienternas egen 
förståelse för situationen (Bolster & Manias, 2009). Sjuksköterskor ansåg att patienterna 
hade rätt till att få veta vad som planerades gällande deras omvårdnadsplan. Genom att 
informera patienterna och göra dem delaktiga, kunde en känsla av lugn infinna sig hos dem 
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(Cederwall et. al., 2017). Sjuksköterskor nämnde att alla människor är kapabla, vilket innebar 
att patienterna har resurser och kan ta ansvar för sina handlingar samt göra egna insatser i 
vården (Britten et. al., 2016). En sjuksköterska beskrev: ”…all people are capable, including 
the small child and the elderly person – well they needn’t be elderly, the dementia patient is 
capable. People are capable of different things, but everyone is capable…” (Britten et. al., 
2016, s. 411).  
Sjuksköterskor erfor att delaktighet kunde öka den ömsesidiga förståelsen och främja 
relationen till patienter. Genom att engagera sig och lyssna kunde patienternas mål 
tydliggöras, vilket också främjades av en kontinuitet i vården (Reed et. al., 2017). Genom 
delaktighet erfor sjuksköterskor att patienternas livsvärldsmål framkom, vilket gjorde det 
lättare för dem att sätta upp delmål för att tillsammans kunna uppnå det slutliga målet. 
Sjuksköterskor behövde även identifiera patienternas resurser och deras behov av stöd för att 
hjälpa dem att uppnå sina mål (Britten et. al., 2016). En sjuksköterska beskrev: ”.. in person-
centred care the goal is what the person says is the goal…” (Britten et. al., 2016, s. 412). 
Sjuksköterskor beskrev att ett framgångsrikt vårdande kunde vara att hjälpa patienterna med 
hur de skulle kunna uppnå sina mål; stora som små (Reed et. al., 2017). 

6 DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet kommer metodvalet att diskuteras där svagheter och styrkor som 
kommit fram under genomförandet kommer att lyftas fram. Vidare kommer en diskussion av 
etiska överväganden att föras. Avslutningsvis kommer examensarbetets resultatdiskussion 
att redogöras där resultatet kommer att diskuteras mot bakgrunden, tidigare forskning, 
vårdvetenskaplig teori samt lagar och riktlinjer.  

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med examensarbetet var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personcentrerat. Metodvalet var en kvalitativ litteraturstudie vilket motiverades med att det 
ger en fördjupad förståelse för sjuksköterskans erfarenheter av fenomenet personcentrerad 
vård, och att vårda utifrån det. Enligt Evans (2002) innebär en litteraturstudie att identifiera 
nyckelfynd från evidensbaserad data som sedan sammanställs. Resultatet presenteras sedan 
med en minimal omtolkning av den evidensbaserade datan. En metod som hade kunnat 
använts var en litteraturöversikt, vilket innebär att kunskapsläget inom ett visst område 
kartläggs. Däremot används såväl kvalitativa som kvantitativa data (Segesten, 2017), vilket 
inte lämpats sig så bra för att fånga upp beskrivna erfarenheter. Ett annat metodval hade 
kunnat vara en empirisk studie, vilket enligt Priebe och Landström (2017) innebär att 
information samlats in från till exempel berättelser via intervjuer från verkligheten. Men det 
kan finnas en risk för att slutsatsen i det empiriska materialet förblir upprepande 
beskrivningar och ingen ökad förståelse för ett fenomen. Vidare beskrivs att det är svårt att 
kunna avgöra när en empirisk studie är tillräckligt omfattande för att kunna dra slutsatser. 
Denna metod valdes bort då tiden inte hade räckt till för att kunna genomföra så många 
intervjuer som hade krävts för omfattningen samt för att resultatet skulle bli tillräckligt 
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trovärdigt. Friberg (2017a) beskriver att utifrån det valda fenomenet formuleras passande 
sökord, som sedan används till att söka fram relevanta vetenskapliga artiklar som innehåller 
det valda fenomenet via CINAHL plus eller andra liknande databaser. Databaser som använts 
i detta examensarbete för att söka fram relevanta artiklar är CINAHL plus och PubMed. I 
CINAHL plus användes inklusionskriterier som peer reviewed, engelska och mellan årtalen 
2008-2018. I PubMed användes tidsbegränsningen 10 år som inklusionskriterie, då det inte 
gick att begränsa med valda årtal, utan endast gick att välja mellan 5 eller 10 år. Det gick 
heller inte att välja engelska som språk eller peer reviewed. Därav användes Ulrischweb för 
dessa artiklar, för att kontrollera om de uppnådde vetenskaplig kvalitet. Enligt Östlundh 
(2o17) kan avgränsningsfunktioner användas för att sortera bort data som inte är aktuella för 
intresseområdet och fenomenet som ska undersökas. Vidare beskrivs att vetenskapliga 
artiklar kan ses som en färskvara, varav en tidsbegränsning kan vara lämplig. 
Språkavgränsning används för att sortera bort artiklar som är skrivna på ett språk som 
författarna inte behärskar, men vanligtvis är de flesta vetenskapliga artiklarna skrivna på 
engelska. Eftersom alla artiklar var skriva på engelska uppstod det ibland svårighet att förstå 
delar av innehållet. För att minska risken för feltolkning, har författarna till detta 
examensarbete använt sig av Google translate, svensk-engelskt lexikon samt tillsammans 
diskuterat innebörden i de avsnitt som varit svåra att förstå. Hinder som stöttes på vid 
sökningen var att många artiklar handlade om patient-centered care även fast söktermen 
person-centered care användes. Även Svensk MeSH översatte personcentrerad vård till 
patient-centered care, men eftersom detta har en annan innebörd och betydelse än person-
centered care så exkluderades alla artiklar som handlade om patient-centered care.  
 
Eftersom att en personcentrerad vård alltid ska bedrivas oavsett vårdkontext, speglar 
artiklarnas innehåll sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat på sjukhus och 
hemsjukvård. Detta skapar även en bredare förståelse för fenomenet, genom att inte 
begränsas till en specifik vårdform.  
 
Författarna till examensarbete följde 14 kvalitetsgranskningsfrågor av Friberg (2017a), för att 
kontrollera de vetenskapliga artiklarnas kvalitet. Utifrån dessa 14 frågor valdes en fråga bort, 
vilket resulterade i att artiklarna granskades utifrån 13 frågor. Frågorna omformulerades 
sedan för att kunna svara JA eller NEJ på. Eftersom detta gör att frågorna inte kan besvaras 
lika ingående, då originalfrågorna mer ska besvaras på hur eller på vilket sätt något är eller 
framkommer, kan detta ses som en svaghet. Varje JA genererade ett (1) poäng och varje Nej 
genererade noll (o) poäng. De artiklar som fick 1-4 poäng ansågs vara av låg kvalitet, de som 
fick 5-9 poäng ansågs vara av medel kvalitet och de artiklar som fick 10-13 poäng ansågs vara 
av hög kvalitet. I detta examensarbete har endast de artiklar valts med som är av hög kvalitet, 
alltså 10-13 poäng. En artikel valdes bort då metoden som använts utgick från att 
sjuksköterskor skulle beskriva vad de visste om personcentrerad vård genom dikter och 
konstverk. Detta gjorde att artikelns resultat blev svårt att tyda, vilket även gjorde det svårt 
att använda till examensarbetets syfte. De tio artiklar som slutligen valdes, lästes flera gånger 
var och en för sig. Därefter diskuterades och jämfördes nyckelfynd som hittats, för att sedan 
tillsammans skapa teman och subteman.  
 
För att bedöma en kvalitativ studies kvalitet, ska tre kvalitetskriterier uppfyllas; 
överförbarhet, giltighet och trovärdighet. Med en studies överförbarhet menas att studien ska 
gå att föra över på en annan grupp människor och generera ett liknande resultat (Polit & 
Beck, 2017). Detta examensarbete har goda möjligheter att överföras, dels då artiklarnas 
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studier är utförda i olika vårdkontext samt i olika länder. Vidare har heller inga 
begränsningar gjorts vad gäller etnicitet och kön.  
 
Giltigheten innebär att studien ska kunna upprepas i liknande kontext av andra och ge ett 
liknande resultat. Vidare beskrivs att giltigheten visar om metoden som valts till studien 
mäter det som avses att mätas (Polit & Beck, 2017). I examensarbetet har metod och 
tillvägagångssätt utförligt beskrivits, för att kunna följas steg för steg, vilket ökar giltigheten. 
Detta gör det även lättare för läsaren att kunna följa hur författarna har gått tillväga under 
examensarbetets gång. 
 
Trovärdighet innebär att insamlad data inte ska förvrängas och dess tolkning ska vara 
sanningsenlig (Polit & Beck, 2017). Författarna har diskuterat egna uppfattningar med 
varandra ett flertal gånger, detta för att minimera omtolkning av text. Citat har även används 
för att styrka sjuksköterskornas erfarenheter och trovärdigheten i det som kommit fram i 
resultatet. Vidare har även författarna strävat efter att lägga den egna förförståelsen för 
fenomenet åt sidan under examensarbetets gång för att minska risken för feltolkning. 
Trovärdigheten i examensarbetet anses vara uppfyllt då de krav som ställs på en kvalitativ 
studie har använts under arbetsprocessen. Vidare har en tydlig referenshantering tillämpats 
genomgående i examensarbetet. Slutligen anser författarna att examensarbetet uppfyller en 
god vetenskaplig kvalitet.  
 
Styrkor gällande metodvalet, en kvalitativ litteraturstudie, kan vara att det går att hitta citat 
direkt från deltagare som stärker resultatet i arbetet. Medan en svaghet kan ses i att metoden 
inte utgår från en originalkälla. 

6.2 Etikdiskussion  
I dagens samhälle har forskningen en viktig position och det ställs stora förväntningar på 
den. Detta gör att det riktas stor uppmärksamhet även på forskarna som bedriver 
forskningen. Forskarna bär på ett ansvar, dels mot de människor som är med i forskningen 
men också mot läsarna och de som gynnas av forskningsresultaten. Ett etiskt reflekterat 
förhållningssätt hos forskaren är grundläggande eftersom forskningen ställer krav på 
arbetets kvalitet (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna till detta examensarbete har utan att 
avsiktligt förfalska eller förvränga ursprungsmaterialet följt forskningsetiska riktlinjer. Med 
detta bibehålls förtroendet till arbetet. En av de artiklar som använts har inte blivit granskat 
av en etisk kommitté, vilket skulle kunna vara en anledning till att inte inkludera den i 
arbetet. I artikeln framkommer däremot tydligt att deltagarna som är sjuksköterskor frivilligt 
valt att delta i studien. Med bakgrund av detta ansåg författarna att artikeln kunde inkluderas 
i arbetet eftersom deltagarna frivilligt valt att delta och förstod innebörden av det. En annan 
aspekt är att deltagarna var sjuksköterskor som vet vad en studie är samt insatta i vad 
forskning innebär. Om deltagarna hade varit patienter som redan kan vara i en sårbar 
situation och eventuellt inte har samma utgångspunkt som sjuksköterskor, hade artikeln 
valts bort. Något som också vägde upp för att behålla artikeln var dess innehåll och resultat 
som svarade på examensarbetets syfte. Resterande nio artiklar är granskade av en etisk 
kommitté och därmed etiskt godkända. 
Under arbetsprocessen har författarna haft ett etiskt förhållningssätt och vidare har den egna 
förförståelsen lagts åt sidan för att inte påverka innehållet. Diskussioner och reflektioner har 
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regelbundet förts för att undvika misstolkningar, vilket bidragit till att undvika etiska 
dilemman som annars hade kunnat uppstå. Vidare har författarna strävat efter att en 
referenshantering enligt APA, vilket också gör det lättare för läsaren att kontrollera 
innehållet i arbetet mot ursprungsmaterialet.  

6.3 Resultatdiskussion 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personcentrerat.  
Examensarbetets resultat visar på att sjuksköterskor erfor att deras egen syn på sig själva 
spelade en stor roll i relationen till patienten. Att känna sig själv ansåg många sjuksköterskor 
var viktigt för att kunna behålla en professionell integritet. För att lättare kunna förstå andra 
människor är det viktigt att först ha förståelse för sina egna värderingar, ha reflekterat över 
dem samt accepterat dem. Denna självinsikt gjorde det lättare att förstå och respektera vad 
som var viktigt för patienten i dennes liv, genom att ta del av patientens berättelse. För att 
kunna ta emot och bekräfta patientberättelsen erfor sjuksköterskor att det krävdes ett slags 
mod och en inre styrka hos dem. Denna självinsikt skulle kunna ses som ethos, vilket enligt 
Eriksson & Bergbom (2017) betyder värdegrund och innebär att människan är trygg i sig själv 
samt utstrålar denna trygghet. Att vara uppmärksam och ha en naturlig nyfikenhet att vilja 
veta mer kan ses som att vara bärare av ethos. 
Resultatet gällande självinsikten hos sjuksköterskor kan även kopplas till Eriksson (1997) 
som beskriver att i den lärande relationen är självförverkligandet målet, vilket betyder att 
människans individuella egenskaper kommer till uttryck. Vidare beskriver Eriksson (2014) 
att ett lärande kan ses genom ett aktivt deltagande från både sjuksköterska och patient i det 
ömsesidiga mötet. 
I resultatet skildras att alla människor bär på tidigare erfarenheter, så även sjuksköterskor, 
vilket skapar en sårbarhet och känslighet som skiljer sig beroende på händelser som upplevts 
i livet. I mötet med patienten möter sjuksköterskan olika öden och utmaningar som patienten 
varit med om som kan röra upp svåra känslor hos sjuksköterskan.  
I resultatet framkom att egenskaper som öppenhet, vänlighet, empati, medlidande samt en 
genuin närvaro och tillgänglighet spelade en stor roll vid planeringen för patientens 
omvårdnad och ingav en trygghet. Detta underlättade för att omvårdnaden skulle 
upprätthållas. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar att patienterna 
beskrev att deras emotionella behov kunde tillgodoses och gav en känsla av trygghet, när 
sjuksköterskor lyssnar på ett vänligt och ett empatiskt sätt samt var tillgängliga (Arakelian et. 
al., 2016; Cheraghi et. al.,2014). Tidigare forskning visar även att patienter ansåg att 
medlidande var en viktig egenskap hos sjuksköterskan, då detta ansågs som ett erkännande. 
Medlidande kunde även ses som ett svar på att lindra patientens lidande (Sharp et. al., 2016; 
Jakimowicz et. al., 2014). Genom att inge värme och empati och visa genuint intresse kunde 
sjuksköterskorna visa sitt medlidande enligt patienterna (Greenfield et. al., 2014), vilket 
gjorde att de kände sig mer än endast omhändertagna (Sharp et. al., 2016). Däremot visar 
tidigare forskning även att om sjuksköterskan saknar egenskaper som empati, öppenhet, 
respekt och medlidande kan relationen till sjuksköterskan påverkas negativt vilket även 
påverkar vården negativt (Jakimowicz et. al., 2014). 
 
Något som överlag framkom i resultatet var vikten av att ge mer av sin tid till patienten för att 
kunna tillgodose ett personcentrerat förhållningsätt. Genom att ge av sin tid kunde 
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sjuksköterskorna lyssna till patientens behov och problem samt engagera sig i patienterna 
och respektera deras val och beslut, vilket ökade patienternas livskvalitet. Det framkom även 
att det var av stor vikt att kunna ge extra tid i det första mötet med patienten, då detta ingav 
en känsla av närvaro samt att sjuksköterskan fanns där för dem, här och nu. Denna närvaro 
kan ses i Eriksson (1997) delande som består av olika dimensioner där närvaro är en av dem, 
vilken kan vara både fysisk och tankemässig. Resultatet visar också att patienternas oro 
kunde minskas om sjuksköterskorna tog sig tid när information skulle överföras. Detta 
innebar att lyssna till och samtala med både patienter och deras anhöriga. Det framkom även 
att det var en skillnad mellan att endast höra och aktivt lyssna, där lyssnandet ansågs vara 
mer kraftfullt och informativt. Genom lyssnandet kunde patienternas berättelser bekräftas 
och individuella behov mötas vilket främjade en personcentrerad vård. För att få en så 
innehållsrik patientberättelse som möjligt erfor sjuksköterskor att detta kunde uppnås 
genom att ställa öppna frågor till patienten. Då kunde patientens känslor om den nuvarande 
situationen, hopp, tankar, resurser, motivation och mål komma fram och tydliggöras. Detta 
överensstämmer med tidigare forskning visar att patienterna har behov av att bli lyssnade till 
samt få full uppmärksamhet för att kunna berätta sina egna unika historier och känna sig 
förstådda (Greenfield et. al., 2014). Genom tidigare forskning framkommer även att 
patienterna upplever att deras individuella behov var en källa till att kunna skapa tillit och 
förtroende mellan sjuksköterska och patient (Sharp et. al., 2016). Resultatet och tidigare 
forskning styrks av Svensk sjuksköterskeförening (2017) där det framkommer att 
sjuksköterskan via patientberättelsen ska identifiera vad hälsa innebär för varje enskild 
individ, samt tillsammans skapa förutsättningar för att främja hälsa. I examensarbetets 
resultat framkom det att istället för att föreslå och införa åtgärder kunde patientens 
välbefinnande främjas genom att lyssna till patientens individuella behov, och genom detta 
kunde även patientens önskemål för dagen användas som en resurs. Det visade sig även att 
det var viktigt att följa patientens vanor, rutiner och rytm i så stor utsträckning som möjligt, 
trots att arbetet tog längre tid och sjuksköterskorna hamnade efter i dagens planering. Vidare 
framkom att patientens autonomi kunde främjas och bibehållas genom att sjuksköterskor var 
med vid omvårdnadsaktiviteter och stöttade istället för att göra dessa åt dem. Detta styrks av 
Patientlagen (SFS, 2014:821) som menar att hälso- och sjukvårdsverksamheten ska stärka 
patientens autonomi, integritet och ställning. Detta beskrivs även i tidigare forskning som 
visar att något som värderades högt av många patienter var att kunna få leva ett så normalt 
liv som möjligt så långt det går. Detta kunde innebära att bibehålla sitt jag och fortsätta med 
vardagliga rutiner. Många patienter ansåg även att bibehålla jaget av sig själv var kärnan i 
den personcentrerade vården (Edvardsson, 2009). Autonomi och att bibehålla jaget kan ses i 
Eriksson (1987) som menar att syftet med att vårda genom att förmedla tro, hopp och kärlek, 
är att hjälpa människan att bli den hon är menad att vara. Genom att uppleva tro, hopp samt 
ge och få kärlek söker människan efter en mening i livet och strävar efter samhörighet med 
andra människor. 
I resultatet framkom det tydligt vad sjuksköterskorna ansåg kunna vara hinder för att vårda 
personcentrerat. Ett hinder kunde vara ekonomiska begränsningar som ledde till att det inte 
fanns tillräckligt med personal, vilket skapade en stressig arbetsmiljö. Denna stress gjorde att 
sjuksköterskorna inte kunde lägga den tid som de önskade på patienterna, vilket medförde 
minskad kontakt och samtal med dem. Detta medförde även en känsla av att inte kunna 
engagera sig tillräckligt i varje patient. Sammantaget är detta negativt för patienten. Tidigare 
forskning bekräftar detta genom att patienter beskriver att de inte vågar ge uttryck för sina 
känslor, rädslor och behov när sjuksköterskor upplevs upptagna (Jakimowicz et. al., 2014). 
Vidare beskrivs att sjukhusmiljön upplevdes som stressfylld hos inneliggande patienter, 
vilket kunde medföra stress och ångest för dem. Ytterligare en faktor som påverkade denna 
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känsla var att de hade lämnat tryggheten som hemmet inger (Arakelian et. al., 2016; Sharp et. 
al., 2016), men genom att sjuksköterskan tog av den lilla tid som fanns trots tidsbrist kunde 
tryggheten ökas hos många patienter (Arakelian et. al., 2016).  
Resultatet visade att sjuksköterskorna genom sin närvaro och tillgänglighet till patienterna 
kunde vara mer uppmärksamma och lära sig mer av deras unika personlighet samt vad de 
upplever i stunden. Sjuksköterskorna erfor att vårda personcentrerat även innebar att vara 
tillgänglig för patientens anhöriga. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar 
att när sjuksköterskor tog sig tid att göra sig tillgängliga och var tillmötesgående, skapades 
möjlighet till kommunikation, vilket värderades högt av patienterna och ansågs vara en god 
vård. (Edvardsson et. al., 2016). Tillmötesgående och tillgängliga sjuksköterskor upplevdes 
även som omsorgsfulla (Canzan et. al., 2014). Detta styrks av hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 
2017:30) där det står att hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig för att kravet på god 
vård ska kunna bedrivas. 
 
I resultatet framkom att vårda personcentrerat utgår från människans filosofi och sätter 
människan i centrum. Nyckeln till att vårda personcentrerat ansågs av sjuksköterskorna vara 
att se personen bakom patienten; hela människan. Detta innebar att förstå patientens 
nuvarande situation samt dennes tidigare erfarenheter av vården och sjukdomen samt hur 
detta påverkar det dagliga livet. Detta gjorde det lättare att skapa en helhetsbild av 
människan. För att uppnå en personcentrerad vård strävade sjuksköterskorna efter att inte se 
patienten som en patient som lider av sjukdom, utan istället se personen bakom både 
sjukdom och patient. Att få ta del av patientens dagliga liv var också något som gjorde det 
möjligt för sjuksköterskan att se hela människan. Detta eftersom djupare behov då kunde 
uppmärksammas samt tillit skapas. Detta överensstämmer med tidigare forskning som visar 
att patienter ville bli sedda som en människa vid sidan av sin sjukdom; som en hel människa 
med både medicinska och psykiska behov. Att behandlas med respekt och värdighet och inte 
ses som ett objekt, utan som en unik människa värderades högt av patienterna (Arakelian et. 
al., 2016; Greenfield et. al., 2014). Vidare beskrivs att det var viktigt att sjuksköterskorna har 
förmåga att se till patienternas individuella behov, vilket gjorde att de lättare kunde se 
patienterna i ett större perspektiv vid sidan av sin sjukdom (Sharp et. al., 2016). Resultatet 
och tidigare forskning om att se hela människan; personen bakom patienten, kan kopplas till 
Eriksson (1987) begrepp Hela människan som beskriver att varje människa är unik, en 
omätbar enhet bestående av en kropp, själ och ande. 
I resultatet skildras att genom att lära känna patienten och ta del av dennes rutiner skapades 
förutsättningar för en god vårdrelation mellan sjuksköterska och patient. Detta gav även en 
större förståelse för patienten, vilket gjorde att en individualiserad vård kunde främjas. Något 
som också var möjligt genom att lära känna personen bakom patienten var att kunna erbjuda 
och göra det lilla extra för patienten. Detta visade sig även stärka patientens värdighet. Detta 
styrks av tidigare forskning som visar att patienter uppskattar sjuksköterskor som lär känna 
dem och visar genuint intresse. Genom vardagliga samtal kunde individuella behov och 
intressen fångas upp vilket gjorde det möjligt för sjuksköterskan att göra det lilla extra 
(Edvardsson et. al., 2009; Sharp et. al., 2016). Resultatet och tidigare forskning som skildrar 
det lilla extra överensstämmer med Eriksson (1997) som menar att den mest avgörande 
formen av vårdandet är ansningen, som innebär beröring, närhet och värme samt vilja den 
andre väl. Vidare beskrivs att exempel på detta kan vara att hålla en hand eller hålla om 
någon. Det framkom även i resultatet att för att kunna lära känna patienten så var det av stor 
vikt att försöka bibehålla en kontinuitet i vården. Även detta styrks av tidigare forskning där 
patienters önskan om kontinuitet framhävs. Med detta menas att ha samma sjuksköterskor 
genom hela vårdtiden, och detta för att kunna skapa en förtroendefull relation (Greenfield et. 
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al., 2014). Resultatet och tidigare forskning kan även kopplas till Eriksson (2014) som menar 
att vårdrelationen är den mest centrala delen i vårdprocessen. Om en vårdrelation ska kunna 
fungera optimalt och för att kunna följa upp patienten och dennes utveckling, är kontinuitet i 
vården viktigt. Detta styrks även av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som säger att 
hälso- och sjukvården ska bedrivas på ett sätt att kraven för god vård uppfylls, vilket innebär 
att tillgodose patientens kontinuitet samt främja kontakten mellan patienten och 
sjukvårdspersonalen. 
 
Examensarbetets resultat visar ytterligare en aspekt av att vårda personcentrerat, vilket 
innebar att sjuksköterskan gjorde patienten delaktig i sin egen vård. En stor vikt låg på 
deltagande och samarbete mellan sjuksköterska och patient. Detta överensstämmer med 
tidigare forskning där det framkom att patienter hade en vilja av om att bli pratad till istället 
för pratad om; att vara delaktig i samtal (Bangerter et. al., 2016). Vidare framkom att när 
patienterna var delaktiga i frågor som berörde dem och deras vård, upplevde de en känsla av 
värdighet. Genom detta kunde egna önskemål, behov och känslor uttryckas (Arakelian et. al., 
2016; Cherahgi et. al., 2014). Resultatet och tidigare forskning om delaktighet styrks av 
Eriksson (2014) som menar att ett aktivt deltagande från både sjuksköterska och patient 
krävs för en ömsesidighet i relationen. Det är då ett givande och tagande sker, vilket kan ses 
som ett lärande. Delaktighet styrks även av Patientlagen (SFS, 2014:821) där det står att 
hälso- och sjukvården ska utformas och genomföras så långt det är möjligt i samråd med 
patienten.  
I resultatet framkom att patienternas egen förståelse för sin nuvarande situation kunde göras 
lättare om sjuksköterskorna informerade dem samt höll dem uppdaterade, vilket ingav en 
känsla av lugn hos patienten. Vidare framkom att sjuksköterskorna ansåg att patienterna 
hade rätt att få veta vad som planerades för dem. Tidigare forskning visar att patienterna såg 
sig själva som en resurs (Arakelian et. al., 2016), och delaktiga när de var informerade och 
kunde ta egna beslut (Greenfield et. al., 2014). I resultatet framkom att sjuksköterskor 
belyste att alla människor är kapabla, vilket innebär att de har egna resurser, kan göra egna 
insatser i vården och ta ansvar för sina egna handlingar. Resultatet visar även att 
sjuksköterskor erfor att delaktigheten kunde främja relationen till patienten samt öka den 
ömsesidiga förståelsen. Detta genom engagerat lyssnande vilket tydliggjorde patientens mål 
och underlättade för att sätta upp delmål på vägen. Vidare framkom att för att hjälpa 
patienten att uppnå sina mål behövde sjuksköterskorna identifiera patientens behov av stöd 
samt egna resurser. Det framkom även att ett framgångsrikt vårdande kunde innebära att 
stötta patienten för att de skulle kunna uppnå sina delmål och mål, för att slutligen nå det 
stora målet. Detta styrks av Patientlagen (SFS, 2014:821) där det står att om en patient 
medverkar och utför vård och- behandlingsåtgärder ska dessa utgå från patientens 
individuella förutsättningar och önskemål. Detta överensstämmer med tidigare forskning 
som visar att patienter beskrev att om de blev bekräftade och erkända som en kapabel 
människa och respekterade med en egen vilja, möjliggjorde detta att de kunde vara delaktiga 
och ta egna beslut i vardagliga rutiner. Vidare beskrevs att patienter som vårdades av 
sjuksköterskor med ett personcentrerat förhållningssätt värderade detta högt. Att få vara 
delaktig i omvårdnadsaktiviteter gjorde det lättare att inte se det som en sakorienterad 
handling, utan skapade istället möjlighet till en meningsfull stund (Edvardsson et. al., 2009).  
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7 SLUTSATS 
Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personcentrerat. I resultatet framkom att sjuksköterskorna erfor att deras förhållningssätt 
och relation till patienten var av betydelse för att uppnå en personcentrerad vård. Att som 
sjuksköterska lära känna sig själv och sina egna värderingar visade sig vara av stor vikt för att 
kunna se det viktiga hos varje patient som framkom genom deras patientberättelse. Genom 
att kunna se vad som var betydelsefullt för varje enskild individ skapades möjlighet för 
sjuksköterskan att se personen bakom patienten. Att vara genuint närvarande i varje möte 
samt besitta egenskaper som medlidande, öppenhet och empati ingav trygghet hos patienten. 
Detta gjorde det möjligt för patienten att kunna känna sig trygg i att delta i sin egen vård, 
vilket styrker sjuksköterskors erfarenhet då de anser att delaktighet och samarbete är av stor 
vikt för att vårda personcentrerat. Genom att sjuksköterskorna gav av sin tid och lyssnade till 
varje patient kunde det unika i varje människa ses och komma till uttryck. Tidsbrist ansågs 
av många sjuksköterskor vara ett hinder för att kunna vårda personcentrerat. Detta på grund 
av ekonomiska begränsningar som många gånger gjorde att det inte fanns tillräckligt med 
personal, vilket ledde till en stressig arbetsmiljö som gjorde att mindre tid fanns att ge till 
varje patient. Utifrån resultatet kan två slutsatser dras; att sjuksköterskans förhållningssätt 
är viktigt för att kunna skapa en god vårdrelation där sjuksköterskan kan se den unika 
personen bakom patienten; att mer tid är önskvärt men då krävs ökade resurser i form av 
personal. 

7.1 Förslag till vidare forskning 
Eftersom personcentrerad vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnad, men ingår i 
sjuksköterskans kärnkompetenser så behövs generellt mer forskning om detta område inom 
vårdvetenskapen. Genom att sjuksköterskor vårdar personcentrerat kan patientens hälsa och 
välbefinnande förbättras, vilket också är en anledning till att bedriva fortsatt forskning inom 
personcentrerad vård. Förslag till vidare forskning skulle kunna vara att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter av att vårda personcentrerat i kontext med unga vuxna. 
Någonting som också skulle vara intressant är att se om patienternas tid som de är inlagda på 
vårdavdelning skulle kunna förkortas om de vårdas personcentrerat.  
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centered approach in palliative 
care.  



    

attitudes English 
CINHAL 
plus 

“person 
centred 
care” AND 
PCC  

  

2008-
2018 
Peer 
review 
English 

28 5 Elaboration of the Gothenburg 
model of person-centred care.  

 

CINHAL 
plus 

person 
centered 
care AND 
"nurse 
attitudes" 
 

2008-
2018 
Peer 
review 
English 

67 15 Registered nurses´ descriptions 
of caring: a phenomenographic 
interview study.  

CINHAL 
plus 

“person 
centred 
care” AND 
“nurse 
attitudes” 
AND nurse* 

2008-
2018 
Peer 
review 
English 
 

30 6 Nurses’ experiences of caring 
for the suddenly bereaved in 
adult acute and critical care 
settings, and provision of 
person-centred care: a 
qualitative study.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 
Artikel: 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 11 
Finns tydlig 
problemformulering? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Finns teoretiska 
utgångspunkter? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Beskrivs någon 
omvårdnadsvetenskap
lig teoribildning? 

NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ NEJ JA NEJ NEJ NEJ NEJ 

Finns det ett tydligt 
syfte? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Är metoden 
beskriven? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Är deltagarna 
beskrivna? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Har data analyserats? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Hänger metod och 
teoretiska 
utgångspunkter ihop? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Diskuteras metoden? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Finns det ett resultat? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Har resultatet tolkats? JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Finns det några etiska 
resonemang? 

JA JA JA JA JA JA JA NEJ JA JA JA 

Förs några argument 
fram? 

JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA JA 

Resultat 12/1
3 

12/1
3 

12/1
3 

12/1
3 

12/1
3 

12/1
3 

13/1
3 

11/1
3 

12/1
3 

12/1
3 

12/1
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 
Författare
, år, 
tidskrift & 
land 

Titel Syfte Metod och 
Urval 

Resultat Kvalit
etsgra
nskni
ng 

(1) Ellis, J. 
M., & 
Rawson, H. 
(2015). 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
Australien 
 

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

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskan
s och 
personliga 
assistentens 
erfarenheter 
vid flytten av 
äldre till 
äldreboende. 
 

En 
undersökande 
kvalitativ 
studie med en 
beskrivande 
ansats. 
Individuella 
intervjuer 
gjordes med 7 
legitimerade 
sjuksköterskor
.  
Tematisk 
dataanalys 
användes. 

I studien 
framkom två 
bärande teman: 
”Hur är det för 
dem?” – vilket 
synliggjorde 
sjuksköterskans 
uppfattning om 
vad en flytt 
innebär för 
patienten med 
familj; ”Vi kan 
göra det bättre” 
– synliggjorde 
förbättringsförsl
ag från 
sjuksköterskan 
för att kunna 
göra en flytt så 
bra som möjligt 
för patienten 
med familj. 
Sjuksköterskor 
menar att 
personcentrerad 
vård där 
familjen 
inkluderas är 
extra viktig vid 
en flytt till 
äldreboende då 
detta inger en 
trygghet för den 
äldre. 

12/13 

(2) Bolster, 
D., & 
Manias, E. 
(2009). 

Internation
al Journal 
of nursing 
Studies 
Australien 
 

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

Syftet med 
denna artikel 
var att studera 
interaktionen 
mellan 
sjuksköterskan 
och patienten 
vid 
medicinering 
på en akut 
vårdinrättning 
som har 
personcentrera
d vård som 
filosofi. 

Kvalitativ 
ansats med 
observationer 
och 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 11 
sjuksköterskor 
gjordes för att 
få en djupare 
förståelse.  
Dataanalysen 
genomfördes 
utifrån en 
ramverksproce
ss beskriven av 

I studien 
framkom tre 
bärande teman: 
individuell vård, 
patientdelaktigh
et och hinder för 
personcentrerad 
vård. Detta 
innebar att lära 
känna 
patienten, 
vikten av att 
involvera 
patienten i sin 
vård samt att 
kommunikation 

12/13 



 

       2   
 

 

av Richie och 
Spencer. 

kan vara ett 
hinder. 

(3) Reed, F. 
M., 
Fitzgerald, 
L., & Bish, 
M. R. 
(2017).  
 
Journal of 
Holistic 
Nursing 
Australien 
 

Rural District 
Nursing 
Experiences of 
Successful 
Advocacy 
for Person-
Centered End-
of-Life Choice.  
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskan
s erfarenheter 
av att vårda 
patienter i 
livets slutskede 
genom 
personcentreri
ng.  

Genom en 
narrativ 
datainsamling 
har kvalitativ 
data kunnat 
samlas in från 
7 
sjuksköterskor 
som arbetar på 
den 
Australiensisk
a landsbygden.  
Tematisk 
dataanalys 
genomfördes 
för att 
analysera de 
transkriberade 
intervjuerna. 

Resultatet 
visade vikten av 
att vilja 
investera i 
personcentrerad 
vård, att ha 
kunskap om 
patienten och 
känsla av att 
själv, samt med 
andra stödja 
patienten mot 
dennes mål. 

12/13 
 

(4) Ross, 
H., Tod, M. 
A., & 
Clarke, A. 
(2014). 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
England 

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

Syftet med 
studien var att 
ta reda på vad 
sjuksköterskan 
vet om person-
centrerad vård. 

Individuella 
semistrukturer
ade intervjuer 
och 
gruppintervjue
r med 14 
sjuksköterskor
.  
Ramverksanal
ys 
genomfördes 
med en 
systematisk 
ansats. Det 
innebär att de 
transkriberade 
intervjuerna 
lästes många 
gånger för att 
sedan 
identifiera 
teman, som 
undersöktes 
mer 
djupgående för 
att kunna 
kartlägga 
likheter från 
tidigare 
original 
transkriptione
r och slutligen 
tolka 
materialet. 

Resultatet visar 
att 
sjuksköterskorn
a var väl 
införstådda med 
vad person-
centrerad vård 
innebar i deras 
dagliga arbete. 
De betonar 
också vikten av 
relationer och 
respekt för att 
tillhandahålla 
säker 
högkvalitativ 
person-
centrerad vård. 

12/13 
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(5) 
Wolstenhol
me, D., 
Ross, H., 
Cobb, M., & 
Bowen, S. 
(2016).  
 
Journal of 
Clinical 
Nursing 
England 

Participatory 
design 
facilitates 
Person centred 
nursing in 
service 
improvement 
with older 
people a 
secondary 
directed 
content 
analysis.  
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka hur 
personcentrera
d omvårdnad 
återspeglas i 
intervjuer med 
sjuksköterskor 
från ett 
förbättringspr
ojekt 

En kvalitativ 
sekundär 
studie med 
fyra 
sjuksköterskor 
där 
originalstudien 
var 11 
semistrukturer
ade 
telefonintervju
er med öppna 
frågor. Alla 
spelades in 
anonymiserad
es och 
transkriberade
s.  
Dataanalysen 
genomfördes 
genom en 
tematisk 
analys. 

Fyra tydliga 
teman 
framkom: 
självkännedom, 
värderingar, 
gemensamt 
beslutsfattande 
och delaktighet. 
Det framkom 
även att 
erfarenhet är av 
betydelse för 
den 
personcentrerad
e vården, vilket 
leder till en 
tillfredställande 
vård. 

12/13 

(6) 
Cederwall, 
C-J., 
Olausson, 
S., Rose, L., 
Naredi, S., 
& Ringdal, 
M. (2017). 
 
Intensive 
and 
Critical 
Care 
Nursing 
Sverige, 
Kanada 
 

Person-
centred care 
during 
prolonged 
weaning from 
mechanical 
ventilation, 
nurses´views: 
an interview 
study. 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka tre 
olika faser i 
person-
centrerad 
vård: 
inledande, 
arbetande och 
det skyddande 
partnerskapet, 
samt 
identifiera 
hinder för 
utförande av 
person-
centrerad vård. 

Sekundär 
analys av 
semistrukturer
ade intervjuer 
med 19 
sjuksköterskor
.  
Dataanalysen 
genomfördes 
med en 
tematisk 
teoretisk 
metod 
beskriven av 
Braun och 
Clarke med en 
deduktiv 
ansats. 

Tre teman och 
nio subteman 
relaterade till 
person-
centrerad vård 
identifierades. 
Fas ett: att se 
människan 
bakom 
patienten. Fas 
två: återställa 
patientens 
känsla av 
kontroll. Fas tre: 
vikten av 
patientens 
delaktighet i 
vården. 
Dessutom 
återfanns 
ytterligare ett 
tema: hinder för 
person-
centrerad vård. 

12/13 

(7) Lavoie, 
M., 
Blondeau, 
D., & 
Martineau, 
I. (2012).  
Palliative 
and 

The 
integration of 
a person-
centered 
approach in 
palliative care.  
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskan 
uppfattning 
och respekt för 
autonomi vid 
implementerin

En kvalitativ 
studie som 
utgår från 
Parse, 
bestående av 
tre processer: 
före, under och 
efter med 

Resultatet visar 
att 
sjuksköterskorn
as fokus gick 
från att vara 
sakorienterad 
till person-
centrerad. Detta 

13/13 
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Supportive 
Care 
Kanada 

g av person-
centrerad vård. 

semistrukturer
ade intervjuer 
gjordes med 
38 
sjuksköterskor.  
Dataanalysen 
genomfördes 
med en 
tematisk 
analys av 
Parse.  

bekräftar 
prioriteringen 
av att respektera 
patientens 
önskemål, val 
och behov.  

(8) Britten, 
N., Moore, 
L., Lydahl, 
D., 
Naldemirci, 
O., Elam, 
M., & Wolf, 
A. (2016). 
 
Health 
Expectatio
ns 
England 

Elaboration of 
the 
Gothenburg 
model of 
person-centred 
care. 
 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
genomförande
t av 
implementerin
gen av GPCC-
modellen inom 
flera 
sjukdomsinsta
nser.  

Kvalitativ 
studie där 
intervjuer 
gjordes på 10 
sjuksköterskor 
som sedan 
transkriberade
s.  
När data 
analyserades 
användes först 
en induktiv 
ansats där ett 
tematiskt 
ramverk 
skapades och 
sedan en 
deduktiv 
ansats där 
deltagarnas 
förståelse av 
det tidigare 
ramverket 
diskuterades 
och 
kompletterade
s. 

Resultatet visar 
att 
sjuksköterskor 
anser att 
patientens 
resurser och 
behov av stöd 
måste 
identifieras för 
att hjälpa dem 
att uppnå deras 
mål, de såg 
patienten som 
en aktiv partner 
i vården. Det 
framkom även 
att 
personcentrerad 
vård handlar om 
patientens 
filosofi om sig 
själv som 
person; det är 
patienten som 
person som står 
i centrum. 

11/13 

(9) 
Kazimiera 
Andersson, 
E., 
Willman, 
A., 
Sjöström- 
Strand, A., 
& Borglin, 
G. (2015).  

BMC 
Nursing 
Sverige 

Registered 
nurses´ 
descriptions of 
caring: a 
phenomenogra
phic interview 
study.  
 

Syftet med 
studien var att 
beskriva 
sjuksköterskor
s 
uppfattningar 
av omvårdnad. 

Kvalitativ 
design med 
fenomenologis
k ansats. 
Intervjuer 
gjordes på 21 
sjuksköterskor 
som sedan 
transkriberade
s och analysen 
inspirerades av 
Marton och 
Booth´s 
fenomenologis
ka beskrivning 
av metoden, 
som är en 

Resultatet 
speglar fyra 
olika kvalitativa 
sätt att förstå 
vård från 
sjuksköterskans 
perspektiv: 
vårda person-
centrerat, 
skydda 
patienten, 
omvårdnad som 
handling och 
anpassad 
omvårdnad. Det 
holistiska 
perspektivet var 

12/13 
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tematisk 
analysmetod. 

utgångspunkten 
för att uppnå ett 
äkta möte med 
patienterna, 
vilket var en 
erfarenhet av att 
vårda 
personcentrerat. 

(10). 
Walker, W., 
& Deacon, 
K. (2015). 

Intensice 
and 
Critical 
Care 
Nursing 
England 

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

Undersöka 
omvårdnadsåt
gärder för 
personcentrera
dvård vid 
plötsliga 
dödsfall. 

Kvalitativ med 
beskrivande 
utforskande 
design. 
Intervjuer 
gjordes med 9 
sjuksköterskor 
individuellt 
och i 
fokusgrupp. 
 
En riktad 
innehållsanaly
s användes. 

Resultatet visar 
fem 
huvudteman: 
vårdens 
sammanhang, 
upplevda behov, 
tillhandahålla 
vård, utöver 
händelsen och 
påverkande 
faktorer. Dessa 
teman 
innefattar 
närvaro av 
personcentrerin
g och faktorer 
som påverkar 
den 
personcentrerad
e vården. 

12/13 
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