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Sammanfattning 
 
Bakgrund: tidigare forskning tar upp sjuksköterskors svårigheter med tillämpning av 
personcentrerad vård på grund av tidsbrist. Sjuksköterskor som tillämpar personcentrerad 
vård i sitt arbete upplever att det leder till större arbetstillfredsställelse. Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter har erfarenheter av etiska dilemman i de personcentrerade vården. 
Personcentrerad vård kan antydas i lagar och styrdokument som rör 
sjuksköterskeprofessionen men även patienternas ställning och rättigheter i hälso- och 
sjukvården. Syfte: att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad vård. Metod: en 
kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes. Resultat: två teman med tillhörande 
subteman presenterar resultatet. Tema ett är sjuksköterskors bemötande med tillhörande 
subteman; att ses som en person och att vårdas utifrån medkänsla. Tema två är vikten av 
kommunikation med tillhörande subteman; att delges information och individualiserad 
vård. Slutsats: det ansågs viktigt av patienterna att bli behandlade och ses som unika 
personer av sjuksköterskor, detta möjliggjorde bildandet av en relation. Att de gjordes 
delaktiga i sin vård genom att sjuksköterskorna kontinuerligt gav information samt att 
patienterna fick möjlighet att själva påverka sin vård och vara autonoma. Mycket av det som 
patienterna upplevde som personcentrerat vårdande var oberoende av tid enligt resultatet.  

Nyckelord: Delaktighet, god vård, holistisk, individualiserad vård, kvalitativ studie, 
personcentrering, vårdande relation. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Background: previous studies show that nurses find difficulties with implementing person-
centred care in their work. Nurses who work person-centered find that it increases their work 
satisfaction. Both nurses and nursing students find that they’ve come across ethical issues 
when working person-centred. Person-centred care appears in Swedish laws and policy 
documents relating to patients’ rights and obligations of health care professionals. Aim: to 
describe patients’ experiences of person-centred care. Method: qualitative literature study 
with a describing synthesis. Result: themes and subthemes emerged from key findings. 
Theme one is the appearence of the nurse with belonging subthemes; to be seen as a person 
and to receive compassionate care. Theme two is the importance of communication with 
containing subthemes; to get informed and individualized care. Conclusion: patients’ find 
it important to be seen as unique persons. Communication was essential as it made them 
included in their own care when nurses continuously kept them informed. Individualized 
care was also achieved through communication. A lot of patients’ experiences of person-
centered care was not bound to time.  

Keywords: Good care, holistic, individualized care, involvement, person-centeredness, 
qualitative study, therapeutic relationship. 
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1 INLEDNING  

Detta examensarbete är skrivet av två sjuksköterskestudenter med förhoppningar om att få 
förståelse för det mångfacetterade begreppet personcentrerad vård samt förstå vad som kan 
förväntas av dem som blivande sjuksköterskor. Som sjuksköterskestudenter återkommer 
begreppet personcentrerad vård ofta inom utbildningen och beskrivs som ett 
förhållningssätt och en vårdmodell, oftast på en filosofisk nivå. Mycket forskning kring 
personcentrerad vård är av kvantitativ natur eller kvalitativ men då ur ett 
sjuksköterskeperspektiv och lyfter således inte de unika patienternas upplevelser- de som 
söker vård. Genom att ge patienterna ordet och visa på hur personcentrerad vård faktiskt 
upplevs ur deras perspektiv samt vad patienter förväntar sig i möten med vården.  
Examensarbetet har inte begränsats till något enskilt kontext utan syftar till att ge en 
helhetsbild av patienters upplevelser. 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser ställer således krav på 
professionen att tillämpa detta förhållningssätt i möten och vid vård av patienter och 
närstående. Idag är vården ofta högt belastad och tidsbrist diskuteras och kan användas som 
en ursäkt för att personcentrerad vård inte alltid appliceras. Är personcentrerad vård alltid 
en fråga om tid? Handlar det inte mer om ett sätt att se och bemöta patienter och 
närstående? 

Syftet är inspirerat av Mälardalens högskolas forskningsgrupp inom hälsa vård och välfärd 
som anser att det behövs mer forskning inom området personcentrerad vård. 
Personcentrerad vård fanns som ett utav ett 30 tal intresseområden för PM skrivande på 
Mälardalens Högskola för studenter i termin tre. Genom denna studie fångas 
förhoppningsvis patienters upplevelser av personcentrerad vård vilket kan nyansera det 
mångfacetterade filosofiska begreppet och kan tänkas underlätta tillämpningen av 
personcentrerad vård för professionen. Detta skulle kunna bidra till en godare vård med mer 
tillfredsställda patienter och sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras beskrivningen av ett centralt begrepp, tidigare forskning, lagar och 
styrdokument, ett teoretiskt perspektiv samt problemformulering. 

2.1 Centralt begrepp 

Nedan presenteras personcentrerad vård som centralt begrepp för förståelsen av detta 
examensarbete. Personcentrerad vård med dess värdegrund är ett relativt nytt begrepp inom 
vårdvetenskapen och används ofta synonymt med patientcentrerad, holistisk, klientcentrerad 
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och individualiserad vård. Patientcentrerad vård är föregångaren till personcentrerad vård, 
ordet patient reducerar personer till någon som passivt tar emot vård och som står i 
beroendeställning till sjuksköterskor och bygger främst på patienters behov och problem. Till 
skillnad från personcentrerad vård som bygger på patienters resurser (Vårdhandboken för 
hälsa och sjukvård, 2018).  

2.1.1 Personcentrerad vård  

Personcentrerad vård är en vårdmodell som uppmuntras av vårdpersonal inom alla 
vårdkontexter och används i nationella riktlinjer och policydokument i flertalet länder som 
till exempel Sverige, Norge, Nya Zeeland, USA, Storbritannien och Australien (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård definieras som en vårdmodell där 
sjuksköterskor strävar efter att synliggöra hela människan bestående av andliga, existentiella, 
sociala och psykiska behov i lika hög grad som människans fysiska behov även att respektera 
personers egna upplevelser av hälsa och ohälsa. Tillämpningen av personcentrerat vårdande 
har visat goda effekter världen över såsom ökat välbefinnande och delaktighet hos patienter, 
ökad tillfredställelse hos närstående, ökad arbetstillfredsställelse, lägre arbetsrelaterad stress 
och samvetsstress hos sjukvårdspersonal, lägre vårdkostnader och kortare vårdtider med 
mera (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Se punkt 2.3.2 Sjuksköterskeprofessionens 
ansvarsområde och värdegrund för en mer ingående beskrivning av sjuksköterskors ansvar 
och krav på kompetens kring tillämpning av personcentrerad vård samt vårdens 
gemensamma värdegrund. Se även punkt 2.4.1 Personcentrerat ramverk för en mer 
ingående beskrivning av vårdmodellen enligt McCormack och McCance. 

2.2 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning kring sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 
upplevelser av personcentrerad vård. 

2.2.1 Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård 

Cederwall, Olausson, Rose, Naredi och Ringdal (2017) studerar hur 19 sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning upplever personcentrerad vård samt hur de arbetar för att bilda och 
underhålla partnerskap med patienter på avdelningen. Det framkommer att sjuksköterskor 
upplever att i det initiala bildandet av partnerskapet är det av stor vikt att synliggöra 
patientens person. Detta innebär att underlätta kommunikationen till patienter. Det är 
viktigt att patienter kan uttrycka sig. Sjuksköterskor nämner att de försöker läsa av patienter 
genom icke verbal kommunikation det vill säga genom kroppsspråk och minspel. Det 
framkommer även att sjuksköterskor anser att det är viktigt att förstå patienters egen syn på 
hälsa genom empatiskt lyssnande. Det kan innebära att sitta i ögonhöjd med patienter då 
detta kan skapa ett tillfälle för dialog eller att sjuksköterskor tittar till patienter för att se om 
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de har behov av något eller har någon fundering. I bildandet av partnerskapet framför även 
sjuksköterskor vikten av att lära känna patienten bortom det medicinska för att kunna förstå 
patienten i den situation denne befinner sig i nu, till exempel är det viktigt att veta om 
patientens liv utanför sjukhuset, detta för att det är det livet patienten ska komma tillbaka 
till. Det framkommer även att sjuksköterskor anser att det är viktigt att stötta patienter att 
återfå kontroll över sitt liv. Sjuksköterskor kan göra detta genom att hålla sig nära 
patienterna, för att få dem att inte känna sig övergivna eller lämnade. Cederwall et al. (2017), 
Clifford och Doody (2017) tar även upp vikten av att involvera familj och närstående i 
vårdandet och hur det kan vara en trygghet för patienter. Även att kontinuerligt ge 
information om planering och att låta patienter vara delaktiga i sin vård och i 
beslutsfattandet. Clifford och Doody (2017) tillägger några viktiga delar i det 
personcentrerade vårdandet hos sjuksköterskor, bland annat empatin som behöver visas i 
vårdandet samt vikten av teamsamarbete och god kommunikation.  

Kjörnsberg, Karlsson, Babra och Wadensten (2010) undersöker sjuksköterskors åsikter om 
tillämpning av personcentrerat vårdande. Studien visar att motivationen kan stiga gällande 
vidareutveckling på avdelningen vid tillämpning av personcentrerat vårdande samt att 
samarbetet mellan sjuksköterskor och annan personal blivit bättre i det patientnära arbetet. 
Sjuksköterskor uppger att de nu arbetar fysiskt sätt närmare patienter och därmed lär känna 
dem bättre och skapar på så vis relationer vilket leder till mer individanpassad vård och 
därmed en högre kvalitet på vården. De upplever att det fokus som numera ligger hos 
patienterna inte är lika rutin- och uppgiftsorienterat och de upplever mer arbetsglädje och 
arbetsmotivation.  

Kadri, Rapaport, Livingston, Cooper, Robertson och Higgs (2018) beskriver i sin studie att 
sjuksköterskor upplever att de får ge så mycket av sig själva i den personcentrerade vården 
och att de inte blir behandlade med samma respekt tillbaka. De menar att det finns en 
okunskap i komplexiteten att tillämpa personcentrering i vårdandet och att sjuksköterskors 
behov blir åsidosatta. Sjuksköterskorna berättar om hur de känner sig i konflikt mellan en 
önskan om att arbeta personcentrerat och att arbeta i ett uppgiftsorienterat system. En 
aspekt av detta tas upp, hur patienter med demenssjukdom kan vägra att ta emot hjälp med 
till exempel hygienen och att inom personcentrerad vård bör man då respektera detta då man 
arbetar med att ha ett samtycke från personen man vårdar medan det ser ut som vanvård i 
verkligheten och går emot sjuksköterskors värdegrund. I Ross, Tod och Clarkes (2014) studie 
nämner sjuksköterskor att det inom akutvården är en extra ansträngning att vårda 
personcentrerat. Samt att kontinuiteten I vårdandet är något som tyvärr inte kan ske I så stor 
utsträckning inom just akutvården. 

Enligt Friberg, Wallengren, Håkansson, Carlsson, Smith, Pettersson, Kenne-Sarenmalm, 
Sawatzky och Öhlén (2018) nämner sjuksköterskorna även en hierarkisk aspekt där läkarna 
vid tilldelandet av information inför en operation ibland inte gör detta med en 
personcentrerad hållning vilket kan leda till att detta hamnar hos sjuksköterskan att göra då 
patienten kan lämnas undrandes.  
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Cederwall et al. (2017), Kadri et al. (2018) samt Ward, Eng, McCue, Stewart, Strain, 
McCormack, Dukhu, Thomas och Bulley (2018) lyfter hur tillämpning av personcentrerad 
vård kan tas emot med ovilja hos sjuksköterskorna på grund av det bristande arbetsklimatet 
med bland annat långa skift, dåliga anställningsvillkor, låg bemanning, tidspress, olämpliga 
miljöer och brist på stöd och respekt för sjuksköterskornas behov. I en annan studie av 
Clifford och Doody (2017) nämner sjuksköterskorna hur det är som att arbeta med händerna 
bakbundna på grund av just personalbristen vilket gör dem stressade. Varför 
sjuksköterskorna även här nämner att tillämpning av personcentrerad vård är svårt med tid- 
och personalbrist.  

Sjuksköterskorna beskriver hur de upplever sig tvungna att lämna vårdandet i den 
personcentrerade vården på grund utav tidsbristen och att de på så vis inte har möjlighet att 
skapa en relation med patienterna då de finns andra saker som tar mer fokus och de får 
prioritera om. Det kan handla om bland annat medicindelning och pappersarbete som tar 
fokus ifrån omvårdnadsarbetet och att de tycker detta är synd (Smythe, Jenkins, Galant-
Miecznikowska, Bentham & Oyebode, 2017). 

 

2.2.2 Sjuksköterskestudenters upplevelser av personcentrerad vård 

Tee och Üzar Özcetins (2016) studie resulterar i hur sjuksköterskestudenterna tillämpar 
personcentrerat förhållningssätt vid vård av psykiskt sjuka och hur det får dem att vårda 
utifrån medkänsla samt hur detta leder till ny förståelse av patienternas situation och att de 
tror på patienternas behandling. Inledningsvis var däremot sjuksköterskestudenterna rädda 
för patienterna, de trodde att patienterna inte skulle kunna uppleva hälsa eller att 
behandlingen skulle fungera. Den personcentrerade vården inom psykiatrin synliggör 
patienterna och gör det möjligt för studenterna att bygga en förtroendefull relation till dem 
genom att möta individen. 

Steenbergen, Van der Steen, Smith, Bright och Kaajik (2013) undersöker 
sjuksköterskestudenters perspektiv på personcentrerad vård i utbildning och 
verksamhetsförlagd utbildning. Många sjuksköterskestudenter upplever att det är lättare att 
tillämpa personcentrerad vård i slutet av sin utbildning och att de får förståelse för 
personcentrerad vård genom livserfarenhet och verksamhetsförlagd utbildning. Det 
framkommer att de flesta sjuksköterskestudenter upplever att de under det första året i 
utbildningen lär sig personcentrerad vård på ett teoretiskt plan och att det kräver praktiskt 
utförande för att kunna tillämpa de teoretiska kunskaperna. Vissa sjuksköterskestudenter 
anser att de borde examineras mer inom personcentrerad vård, inte bara för att det är viktigt 
för professionen utan också för att det skulle bekräfta att de förstått vårdmodellen rätt. Det 
framkommer även i studien att sjuksköterskestudenter upplever att personcentrerad vård är 
tidskrävande men att det även kan spara mycket tid att sitta hos en patient en längre stund 
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då det ger studenterna en möjlighet att se patientens behov. Studien visade även på att 
personcentrerad vård inte alltid upplevs positivt av studenterna. Ett exempel på detta är en 
sjuksköterskestudent som berättar om sin upplevelse av att vårda en manlig patient som är 
döende i lungcancer. Mannen hade som önskan att inte bli tvättad under sin sista tid i livet, 
något som studenten respekterade. Efter patientens bortgång medverkade 
sjuksköterskestudenten i tvättningen av den döde och såg då att han hade löss på kroppen. 
Studenten blev illa till mods samtidigt som hon upplevde att hon hade agerat som han 
önskade.  

Currie, Bannerman, Howatson, MacLeod, Mayne, Organ, Renton och Scott (2015) studerar 
hur sjuksköterskestudenter lär sig personcentrerad vård under det första året på 
utbildningen. Studien resulterade i två sätt sjuksköterskestudenter lär sig personcentrerad 
vård under det första årets verksamhetsförlagda utbildning. Det ena sättet är att lära sig 
genom nära integration med patienter och närstående. Detta innebär att 
sjuksköterskestudenterna konverserar med patienterna och bildar relationer, 
sjuksköterskestudenterna blir på så vis insatta i patienternas vårdprocess. 
Sjuksköterskestudenterna kan på detta sätt bilda en lösningsorienterad sida, där de försöker 
förstå patienternas situation och att de utvecklar ödmjukhet inför patienternas upplevelser av 
ohälsa. Det andra sättet sjuksköterskestudenter lär sig personcentrerad vård är genom att 
observera sjuksköterskor och att läsa dokumentation såsom vårdplaner. Dessa 
sjuksköterskestudenter lär sig även genom att observera och arbeta i teamet runt patienterna. 
Det som är oroande är att dessa sjuksköterskestudenter inte fokuserar på att få kunskap och 
färdigheter i personcentrerad vård utan mer fokuserar på att få kunskap om vad 
sjuksköterskor gör och professionens arbetsområde. Sjuksköterskestudenterna tar efter sina 
handledare, något som lägger ett stort ansvar på handledande sjuksköterskor. 
Sjuksköterskestudenterna menar dock att deras handledare har mycket pappersarbete, vilket 
innebär att de kan spendera mindre tid hos sina patienter. Det framkommer även att 
sjuksköterskestudenter upplever att handledare hade stor inverkan på studenternas 
inlärning. Handledare kan utgöra ett gott stöd då de ger av sin tid och bidrar med 
erfarenheter och kunskap samt ger sjuksköterskestudenterna beröm. Detta får studenterna 
att känna sig duktiga och uppskattade. 

Clarkes (2014) studie tar upp personcentrerad vård och hur sjuksköterskestudenter lär sig 
detta genom att reflektera med lärare, handledare och andra sjuksköterskestudenter men 
även vikten av en reflekterande miljö. Sjuksköterskestudenterna menar att reflektera i grupp 
är lärorikt då de diskuterar och delar med sig av tankar idéer och känslor samt hur de ger 
varandra feedback och hur de drar lärdom av detta. Sjuksköterskestudenterna nämner även 
hur de får djupare förståelse genom att sätta ord på sin kunskap samt att de lär sig mer om 
sig själva och sina känslor. Reflektion enskilt och i grupp menar sjuksköterskestudenterna 
öppnar deras ögon och de inser att det finns andra sätt att göra saker på. Reflektion enskilt 
eller i grupp kräver ödmjukhet, ärlighet samt önskan och vilja att lära om och förstå på nytt. 
Den reflekterande sjuksköterskestudenten behöver vara modig och självsäker för att kunna 
vara ärlig och för att vara öppen krävs medkänsla, vänlighet samt en positiv syn på sig själv 
men även en självkritisk och ifrågasättande hållning. Reflektion är på så vis att vara 
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personcentrerad gentemot sig själv-en personcentrerad och reflekterande hållning. Att 
sjuksköterskestudenterna utvecklar en reflekterande hållning kan leda till självmedvetenhet 
och förståelse vilket leder till både personlig och professionell mognad. Clarke (2014) menar 
även att lärare och handledare till sjuksköterskestudenterna behöver ha den 
personcentrerade, reflekterande hållningen gentemot sig själva för att skapa förutsättning för 
studenten att utveckla denna reflekterande hållning. 

2.3 Lagar och styrdokument 

Nedan presenteras en lag samt två styrdokument som är relevanta för detta examensarbete. 
Patientlagen hänvisar till patienters ställning och rättigheter i vården. Styrdokumenten lyfter 
vad personcentrerad vård innebär för sjuksköterskeprofessionen samt den gemensamma 
värdegrund varpå vården bör utformas. 

2.3.1 Patienters ställning och rättigheter i vården 

Patientlagen (SFS 2014:821) utfärdades av Socialdepartementet för att vården ska stärka och 
tydliggöra patienters ställning i hälso- och sjukvårdsverksamhet samt för att främja 
patienters integritet, autonomi och delaktighet. Enligt Patientlagen 2 kap. ska vården vara 
lättillgänglig och patienter ska så snart som möjligt få en medicinsk bedömning om sitt 
hälsotillstånd. Lagen lyfter i 3 kap. att patienter ska få information om sitt hälsotillstånd 
samt lämpliga val av undersökning, vård, behandling och eventuella hjälpmedel. Patienter 
ska få information om när de kan tänkas få vård vid väntetider inom vården, hur den 
förväntade vårdprocessen ser ut samt relevanta komplikationer, biverkningar och eftervård. 
Patienter skall delges kunskap för att förebygga skada och sjukdom i framtiden. Hälso- och 
sjukvårdspersonal som ger informationen bör enligt denna lag så långt som möjligt försäkra 
sig om att patienter förstår informationen. Detta betyder att informationen som ges ska 
anpassas till patienters ålder, mognad, erfarenhet samt språkliga och individuella 
förutsättningar. Enligt 4 kap. ska patienters självbestämmande och integritet bejakas genom 
deras samtycke. Vilket betyder att vård inte får ges utan patienters samtycke. Patienter kan 
framföra sitt samtycke muntligen, skriftligen eller på annat sätt visa på samtycke till vård och 
kan även när som helst ta tillbaka sitt samtycke och har då rätt att få information gällande 
konsekvenser som kan förekomma. 5 kap. handlar om delaktighet och betyder att hälso- och 
sjukvård ska ske i samråd med patienter. Vården ska planeras och utföras med hänsyn till 
patienters individuella önskningar, förutsättningar och med patienters delaktighet, även 
närstående kan ha inflytande över vården. Patientlagen 6 kap. hänvisar till patienters rätt till 
en fast vårdkontakt och individuell planering. En fast vårdkontakt ska utses om patienter 
önskar det eller om det behövs för att tillgodose deras upplevelse av trygghet, kontinuitet, 
samordning och säkerhet. Den individuella vårdplaneringen ska vara ändamålsenlig och 
tillgodose patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. 
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2.3.2 Sjuksköterskeprofessionens ansvarsområde och värdegrund 

I Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017) lyfts sjuksköterskors kärnkompetenser, till dem hör bland annat sjuksköterskors 
ansvar och kompetens att tillämpa personcentrerad vård i det dagliga arbetet. Detta betyder 
att omvårdnad bör ges med en humanistisk människosyn som värnar om patienters integritet 
och värdighet samt ges i partnerskap med patienter och eventuellt närstående. Både 
patienter och närstående bör känna sig sedda som unika personer med således individuella 
behov, resurser, värderingar och förväntningar. I mötet mellan patienter och sjuksköterskor 
bör livsberättelsen utgöra grunden för vården och mötet karaktäriseras av ömsesidig 
öppenhet för varandras kunskap och dokumentation göras i partnerskap med patienter. Ur 
livsberättelsen visar sig patienters egen syn på hälsa och hur detta gestaltas och kan ge 
sjuksköterskor vägledning i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskor kan i partnerskap med 
patienter och närstående kunna bedöma patienters hälsotillstånd utifrån subjektiva och 
objektiva data och bör således göra det möjligt för patienter och närstående att påverka 
vårdens innehåll, mål, medel och uppföljning. Genom datainsamlingen bör sjuksköterskor i 
partnerskap med patienter och närstående kunna prioritera och initiera omvårdnaden efter 
patienters behov, resurser och problem. Sjuksköterskor ansvarar vidare för att vården ska 
vara evidensbaserad och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjuksköterskor bör ta 
del av patienters journaluppgifter och det ingår även för sjuksköterskor att föra journal 
angående alla steg i omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskor bör ha ett etiskt förhållningssätt 
gentemot information och dokumentation. 

Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) har 
sjuksköterskor fyra huvudområden inom omvårdnad; att lindra lidande, främja hälsa, 
förebygga sjukdom samt återställa hälsa. Naturen i vården präglas av att människor har rätt 
till egna val, sitt liv och rätten att bli bemötta med respekt för deras värdighet. Omvårdnaden 
ska ges oberoende av yttre faktorer såsom till exempel hudfärg, kön och etnisk bakgrund. 

Sjuksköterskor ansvarar för att patienter får korrekt och lämplig information på ett 
individualiserat sätt samt att vården bedrivs på ett sätt där människors rättigheter bevaras. 
Sjuksköterskor bör vara professionella gällande sitt bemötande och möten bör således 
präglas av respekt, medkänsla, lyhördhet och så att integritet bevaras. Sjuksköterskor bör 
arbeta på ett sätt som stärker yrket och på så vis kan förtroendet från allmänheten öka för 
professionen. Sjuksköterskor bör arbeta så att omvårdnadens värdegrund bibehålls och 
utvecklas. Detta kan ske genom att sjuksköterskor arbetar för att bibehålla en vårdkultur med 
ett etiskt förhållningssätt som ger möjlighet till samtal och reflektion på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskor bör ingripa om vården hotas av oetiska metoder, de bör även ha kunskap om 
miljöns betydelse för hälsan. Sjuksköterskor bör även sträva efter ett gott samarbete med 
kollegor och medarbetare och ett gott arbetsklimat. Vidare säger den etiska koden att 
sjuksköterskor bör ingripa om hälsan hos enskilda personer eller familjer hotas av 
handlingar av medarbetare eller kollegor. 
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2.4 Teoretiskt perspektiv 

Nedan presenteras examensarbetets teoretiska perspektiv; personcentrerat ramverk enligt 
McCormack & McCance (2010). Då personcentrerad vård är det som studeras i detta arbete 
valdes det även som teoretiskt perspektiv. 

2.4.1 Personcentrerat ramverk 

McCormack och McCance (2010) har studerat personcentrerad vård och hur det kan 
manifesteras i praktiken, i utbildning, forskning och inom verksamheter. Personcentrerad 
vård kan förstås som att i vårdandet bemöta patienter som personer, respektera personers 
rättigheter som människor, bygga ömsesidig tillit och förståelse mellan patienter och 
sjuksköterskor och skapa vårdande relationer. Vårdens fokus ska vara vårdande relationer, 
samarbete och holistiskt vårdande och således inte vara sjukdomsinriktad eller ha ett 
medicinskt dominerat perspektiv. Personcentrerad vård innebär att sätta patienters 
erfarenheter i centrum av vårdandet och att behålla värdighet och respekt av patienter som 
personer samt respekt för autonomin och att alla människor har en autonom natur som är 
självstyrande och självbestämmande. Personcentrerad vård innebär fördelar för både 
patienter och sjuksköterskor. För patienter; en psykisk och själslig känsla av välbefinnande 
och för sjuksköterskor; ett välbefinnande som resulterar i minskad arbetsrelaterad stress och 
ett större välbefinnande i sitt yrke. 

Enligt McCormack och McCance (2010) är den bärande filosofiska utgångspunkten inom 
personcentrerad vård begreppet person. Person ses som mer än ett ord, det representerar vår 
mänsklighet, livsstil, moral, religiösa och politiska övertygelser och hur vi engagerar oss 
emotionellt i relationer, formas allt av hur vi är som personer. Att vara en person presenteras 
nedan ur perspektiven; att vara i relation, vara i en social värld, vara på en plats och att vara 
med sig själv. Att vara i relation och skapandet av relationer anses som viktigt för den 
enskilda personen i personcentrerad vård där den vårdande relationen formas. För att 
relationen ska kunna skapas mellan patienter och sjuksköterskor och vara till nytta för båda 
behöver den bygga på gemensamma värderingar gällande sig själv, sin moral, sin integritet 
samt kräver det en reflekterande hållning för att lära känna andra och få självkännedom. 
Detta kan ses som ett partnerskap mellan patienter och sjuksköterskor som förutsätter att 
den unika personens beslutstagande värdesätts och präglas av relationens ömsesidiga tillit 
och jämlikhet. Sjuksköterskor bör ha en god social förmåga för att kunna vårda 
personcentrerat och skapa relationer. Det är viktigt att kunna kommunicera verbalt; både 
prata och lyssna samt icke verbalt; genom kroppsspråk och minspel. Att vara i en social 
värld innebär att människor är sammankopplade med den sociala värld som skapas genom 
deras varande i världen. Värderingar anses viktiga för vad som är viktigt i våra liv och skapas 
genom människans varande i världen och visas i livsberättelsen. Olika symboler och riter kan 
ses som en återspegling av våra värderingar och leder oss till vem vi är som person. Detta 
speglar sig i vårdandet som det som anses vara viktigt och betydelsefullt för patienter. 
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Värderingarna återspeglar således det som är av betydelse i våra liv och kan påverka 
erfarenheten av vården och även de egna besluten kring vården. Livsberättelsen ger en 
holistisk bild av personen samt dennes subjektiva upplevelse av att befinna sig i denna värld. 
Vara på plats och platsens betydelse för den vårdande relationen har växt fram med åren. 
Inom olika vårdkontexter har det talats om platsens stora betydelse för erfarenheter av att 
vårdas. Både den fysiska och psykosociala platsen där vårdandet sker kan ha en helande 
inverkan på patienters hälsa. Patienters känslor inför vårdmiljön kan således påverka 
patienters beslut; platser kan vara betydelsefulla, inneha starka minnen samt skapa en 
förbindelse både metaforiskt och fysiskt med vår livsberättelse. Detta gör att vi relaterar till 
olika platser och vi jämför olika platser och rum medvetet och omedvetet. Vara med sig själv 
innebär att lära känna sig själv vilket har stor betydelse för att kunna skapa genuina 
relationer till andra. Att i relationen bli bekräftad som en unik person är ett grundläggande 
mänskligt behov. Denna bekräftelse ger respekt och formar den relationen varpå personen 
uppenbarar sig och nu kan framföra sina värderingar; det som ”verkligen betyder något för 
denne”. Relationen kräver transparens vad gäller värderingar som reflekterar beteenden och 
processer inom vårdandet. Att respektera och bejaka patienters värderingar är centralt inom 
personcentrerad vård. Det kan för sjuksköterskeprofessionen innebära att stötta patienter att 
finna mening med vården för att på så sätt förstå sin situation och etablera långsiktiga mål 
(McCormack & McCance, 2010).  

En annan filosofisk utgångspunkt enligt McCormack och McCance (2010) är caring. Caring 
är sjuksköterskors förhållningssätt med egenskaper så som; att vara professionell, 
kompetent, ha goda sociala förmågor, vara engagerad i sitt jobb samt kunna påvisa 
övertygelse, tydlighet och goda värderingar. Det innebär även att lära känna sig själv, 
patienter och närstående. Att lära känna sig själv kräver självkännedom; innan vi kan hjälpa 
andra behöver vi veta hur vi fungerar som personer. Att lära känna patienter anses som en 
hörnsten i att kunna vårda personcentrerat detta förutsätter kompetens i att kunna närma sig 
patienter och närstående på ett professionellt sätt. “Every time a patient is approached by a 
nurse for what ever reason be it to administer medication, to perform a procedure or to ask a 
specific question, is an opportunity to be person-centred" (McCormack & McCance, 2010, s. 
44). 

Vikten av ledarskap är känt inom sjuksköterskeprofessionen. Ramverket talar om ett 
ledarskap som ska vara inriktat på att sjuksköterskor bör engagera sig och underlätta för 
patienter mer än att vara hierarkiskt och kontrollerande. Man talar om ett transformellt 
ledarskap som handlar om att dela värden och syn, möjliggöra en underlättande hållning, 
vara en förebild gällande kunskap, främja autonomi, göra patienter kapabla, få återkoppling 
genom reflekterande samt att se till prestationer. Det är viktigt att ledaren besitter en vision 
för sitt ledarskap samt delar detta med kollegor och patienter (McCormack & McCance, 
2010). 
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2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning tyder på att sjuksköterskor kan se tillämpning av personcentrerad vård 
främst som en arbetsbörda i arbetet på grund av organisatoriska problem. Dock finns det 
sjuksköterskor som anser att personcentrerad vård kan leda till mer arbetstillfredsställelse 
och mindre arbetsrelaterad stress. Sjuksköterskestudenter tenderar att ta efter handledande 
sjuksköterskors förhållningssätt och lär sig därför inte nödvändigtvis just personcentrerad 
vård. Vidare tyder tidigare forskning på att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 
ibland ifrågasätter personcentrerad vård vid etiska dilemman där de inte håller med 
patienter om vad som är bäst för dem. Det valda teoretiska perspektivet i detta 
examensarbete är personcentrerat ramverk. Personcentrerad vård bygger på den goda 
vården så som vården bör vara formad för att gynna patienter. Enligt det personcentrerade 
ramverket gynnar den personcentrerade vården både patienter och sjuksköterskor när den är 
synlig. Många styrdokument tar upp begreppet personcentrerad vård ur praktiskt 
sjuksköterskeperspektiv men sällan tas det upp ur patienternas perspektiv- de som söker 
vård samt vad de anser vara personcentrerad vård och hur det upplevs. Det är därför relevant 
att lyfta fram patienternas perspektiv av personcentrerad vård och förhoppningen är att 
begreppet ska bli mer lättförståeligt samt kunna tillämpas lättare i praktiken. Vilket skulle 
kunna leda till en hälso- och sjukvård som tillhandahåller god och säker vård och 
evidensbaserad kunskap. 

 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad vård. 

4 METOD 

I metodavsnittet beskrivs vald metod, datainsamling och urval, genomförande och analys 
samt arbetets etiska överväganden. Den valda metoden för detta examensarbete är kvalitativ 
litteraturstudie enligt Friberg (2017).  Metoden går ut på att ta del av redan publicerade 
forskningsresultat med liknande syfte som det egna examensarbetet och syftar till att ge ökad 
förståelse av ett fenomen och är således en kvalitativ metod. Forskningsresultaten har alla ett 
kunskapsvärde men genom att sammanställa flera forskningsresultat skapas ett större 
kunskapsvärde och därmed ny evidensbaserad kunskap menar Friberg (2017). Metoden 
passar syftet på detta examensarbete vars syfte är att beskriva upplevelser. Upplevelser är det 
som undersökts i arbetet och dessa kan inte generaliseras, mätas eller beskrivas i siffror- 
därför valde författarna en kvalitativ metod baserad på tidigare forskning. Författarna har 
använt en induktiv metod och har låtit litteraturen tala för sig och således undansatt sin egen 
förförståelse. Analysmetoden är gjord enligt Evans (2002) som beskriver fyra steg i 
analysprocessen.  
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4.1 Datainsamling och urval 

Nedan följer närmare beskrivning av datainsamling och urval. Datainsamlingen i denna 
studie gjordes genom litteratursökning av redan publicerade vårdvetenskapliga artiklar i 
sökmotorer bestående av CINAHL Plus och PubMed. Sökord som användes var “person- 
centered care”, “person-cent*”, ”personcent*”, “patient’s experiences”, “patients satisfaction”, 
“patients perception”, “patients experiences”, “nursing” se Sökmatris bilaga A. Författarna 
har inte använt MeSH termer då medicinska termer inte använts i arbetet samt då den 
databasen översätter personcentrerad vård till patient-centred care vilket författarna anser är 
fel. Avgränsningarna inringar syftet med studien och preciserar området med hjälp av 
inklusion- och exklusionskriterier (Rosén, 2017). Inklusionskriterierna för detta 
examensarbete var artiklar som var expertgranskade, artiklar i fulltext med kvalitativ ansats, 
skrivna på engelska eller svenska, publicerade mellan åren 1999-2019 och att de svarade på 
examensarbetets syfte; att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad vård. 
Sökningen avgränsades till 20 år på grund av det knappa antalet publicerad forskning inom 
området som inriktar sig på ett patientperspektiv. Sökningen inkluderade patienter i alla 
åldrar och kontexter då författarna inte ville begränsa sig till ett specifikt kontext och även på 
grund av det knappa antalet publicerad forskning inom ämnet. Exklusionskriterier i arbetet 
var perspektiv annat än patienters perspektiv, artiklar med kvantitativ ansats, 
litteraturöversikter och artiklar som relaterar till patientcentrerad vård. I detta arbete fanns 
ingen tidsbegränsning på valda artiklar på grund av det knappa utbudet av forskning kring 
ämnet. Många av träffarna i litteratursökningen var inte användbara på grund av fel 
perspektiv, att de handlade om patientcentrerad vård eller hade kvantitativt syfte därav det få 
antalet lästa abstract samt många sökningar. I litteratursökningen gjordes sammanlagt sex 
sökningar med olika sökords konstellationer med totalt 171 träffar. Utav de 171 träffar lästes 
21 abstract beroende på om artikelrubriken väckte intresse eller tycktes svara på arbetets 
syfte. Efter att ha läst artiklarnas abstract kunde ännu en gallring göras angående om 
artiklarna svarade på arbetets syfte. Då återstod 14 artiklar som lästes i fulltext och slutligen 
kvalitetsgranskades 12 artiklar och där tio artiklar klarade kvalitetsgranskningen och fick 
som minst 7/9 poäng vilket ansågs vara medelhögt. De artiklar som fick 7/9 poöng men som 
ändå inkluderades, förde inget etiskt resonemang, en hade ingen tydlig beskrivning av 
deltagare och den andra förde ingen diskussion kring metoden vilket ansågs vara godtagbart. 
De två artiklar som exkluderades vid kvalitetsgranskningen hade inte beskrivit metod tydligt 
och framförde heller inte resultatet på ett tydligt sätt vilket ansågs vara två viktiga kriterier 
varför författarna valde att exkludera dessa. Med tanke på det knappa utbudet publicerad 
forskning valdes medelhög kvalitet som gräns för kvalitetsgranskningen. De tio artiklarnas 
vetenskapliga kvalitet granskades enligt Kvalitetsgranskning bilaga B som är inspirerad av 
Friberg (2017), frågor som inte kunde besvaras med ja eller nej har tagits bort. 
Kvalitetsgranskningens syfte är att granska artiklarnas kvalitet genom frågor gällande tydlig 
presentation av problemformulering, syfte, metod och deltagare om resultat svarar på syftet 
och framförs på ett tydligt sätt samt diskussion kring metod, resultat och etiska 
överväganden vilket som mest kunde ge nio poäng. Artiklarna som klarade 
kvalitetsgranskningen fick som minst 7/9 kriterier uppfyllda vilket ansågs vara medelhög 
kvalitet därav valdes samtliga till urvalet. Det slutgiltiga urvalet till examensarbetets resultat 
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var tio artiklar där samtliga tog upp patienters upplevelser av personcentrerad vård. Av de tio 
artiklarna var fem från England, två från Australien samt en från Norge, Sverige och Italien 
se Artikelmatris bilaga C. 

4.2 Genomförande och analys 

Den valda analysmetoden för detta examensarbete är en beskrivande syntes enligt Evans 
(2002). De fyra stegen av analysen redogörs och kvalitetsgranskas; datainsamling och urval, 
identifiering av nyckelfynd, sammansättning av teman och subteman och slutligen 
presenteras en ny beskrivning av fenomenet. Det första steget presenterades ovan under 
datainsamling och urval. För att identifiera nyckelfynden vilket är steg två lästes artiklarna 
noggrant och flertalet gånger för att fånga varje enskild artikels innebörd. Nyckelfynden 
markerades med överstrykningspenna och var delar i artiklarnas resultat som svarade på 
examensarbetets syfte. Under steg tre sammanställdes artiklarnas nyckelfynd som sedan 
kategoriserades in i teman efter sina likheter som blev två stycken; sjuksköterskors 
bemötande och vikten av kommunikation. Utifrån teman identifierades fyra subteman som 
närmare beskriver innebörden av temana; att ses som en unik person, att vårdas utifrån 
medkänsla, att delges information och individualiserad vård. Se tabell 1. Exempel på 
nyckelfynd, teman och subteman under analysen. Varje tema jämfördes mot originalstudien 
för att säkerställa beskrivningen. Resultatet är steg fyra och består av nyckelfynd, teman och 
subteman och presenterar en ny beskrivning av fenomenet med stöd från originalartiklarna 
med noggrann referenshantering (Evans, 2002). 

Tabell 1. Exempel på nyckelfynd, teman och subteman under analysen. 

Nyckelfynd Teman Subteman 
Patienterna upplevde att 
sjuksköterskorna behandlade dem 
med respekt och förståelse och 
som unika personer (art. 6). 
Caring är enligt patienterna när 
sjuksköterskorna är snälla, visar 
medkänsla, är försiktiga, visar 
medlidande och omsorg (art. 1). 
 

 

 

Sjuksköterskors 
bemötande 

Att ses som en unik person 

 

Att vårdas utifrån medkänsla 

En patient berättar om sitt behov av 
att få information om provsvar och 
den planerade vägen för hans vård. 
Detta var viktigt för honom då det 
gjorde att han blev mer autonom 
(art. 9). 
Språket spelade stor roll vid 
informationsgivning, den behövde 
vara lättförståelig och individuellt 
anpassad detta förutsatte att 
patienterna kände sig mer 
delaktiga (art. 8). 

 

 

Vikten av 
kommunikation 

 

Att delges information 

 

Individualiserad vård 
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4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete har forskningsetiska riktlinjer följts enligt CODEX (2019) För att 
undvika risk för plagiat har noggrann referering enligt American Psychological Association 
skett som gör det enkelt att följa originalkällan och för att inte riskera att plagiera. De artiklar 
som analyserats har varit på engelska och vid översättandet till svenska har svenskt-engelskt 
lexikon använts för att bibehålla samma innebörd i texten trotts översättning. Författarna har 
även strävat efter att lägga sin egen förförståelse åt sidan under arbetets gång.  

5 RESULTAT 

Utifrån analysen av 10 artiklar med dess nyckelfynd framkom två teman med respektive två 
subteman. Dessa svarar alla på syftet: att beskriva patienters upplevelser av 
personcentrerad vård. Se nedan under tabell 2.  

Tabell 2. Teman och subteman. 

Teman Subteman 

Sjuksköterskors bemötande Att ses som en unik person.                               
Att vårdas utifrån medkänsla 

Vikten av kommunikation Att delges information.                                      
Individualiserad vård 

 

5.1 Sjuksköterskors bemötande 

Tema ett är sjuksköterskors bemötande med tillhörande subteman; att ses som en unik 
person och att vårdas utifrån medkänsla. Patienterna kunde uppleva att sjuksköterskors 
bemötande spelade stor roll för vårdandet och för möjligheten att skapa en relation. 
Sjuksköterskors medkänsla kunde upplevas genom genuin värme, empati och visas i 
vårdande gester och att de brydde sig om patienterna. 
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5.1.1 Att ses som en unik person  

Patienterna uppgav att de av sjuksköterskorna behandlades som unika personer och 
medmänniskor. De behandlades således inte som sina diagnoser beskrev patienterna (Attree, 
2001; Berntsen, Hòyem, Lettrem, Ruland, Rumpsfeld & Gammon, 2018; 

Canzan, Heilemann, Saiani, Mortari, & Ambrosi, 2014; Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, 
Car, Majeed & Harris, 2014; Williams, Cattell, Greenwood, LeFevre, Murray & Thomas, 
1999). Detta kunde få patienterna att känna sig sedda och behandlade med respekt för deras 
värdighet (Berntsen et al., 2018; Greenfield et al., 2014).  

Patienterna lyfte att relationen till sjuksköterskorna kunde upplevas som mer än en formell 
relation och mer som en vänskaplig relation mellan två vänner. Patienterna sågs som jämlika 
personer i relationen av sjuksköterskorna vilket gjorde att maktfördelningen som annars 
kunde uppstå mellan patienterna och sjuksköterskorna nu blev mer jämn (Attree, 2001; 
Greenfield et al., 2014; Williams et al., 1999). Patienterna menade att relationen med 
sjuksköterskorna ansågs nödvändig för att patienterna skulle känna trygghet (Greenfield et 
al., 2014; Sharp et al.,). 

En patient sa följande gällande dennes upplevelse av hur sjuksköterskan lade ner tid för att 
stärka relationen dem emellan. Detta gjorde sjuksköterskan genom att: ”Stay.. have a talk” 
vilket gav patienten möjlighet att “discuss worries and express anxieties” (Attree, 2001, s. 
460).  

Patienter nämnde hur sjuksköterskorna såg personen bakom patienterna och likaså att 
patienterna såg personen bakom sjuksköterskornas professionella roll. Ett exempel på hur 
sjuksköterskorna kunde visa denna personliga sida var då de delade med sig av sitt liv och till 
exempel berättade om sin familj (Attree, 2001; Canzan et al., 2014; Greenfield et al., 2014). 
Följande citat fångade denna upplevelse hos en patient: 

I mean, it’s more like, you know, I… really, I count them as friends, to tell you the 
truth… it’s always a pleasure to come back here. I mean, I think they know… they 
know I was… not just my diseases, but they know about my family life and I know 
about the doctor’s children and, you know.. (Greenfield et al., 2014, s. 5). 

Kontinuitet i vården med sjuksköterskor kunde uppskattas högt av patienterna. 
Kontinuiteten kunde enligt patienterna påverka relationens kvalitet positivt eller göra att 
sjuksköterskorna lärde känna patienterna ur en helhetssyn (Methley, Chew-Graham, 
Cheraghi-Sohi, & Campbell., 2017; Williams et al., 1999). 
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5.1.2 Att vårdas utifrån medkänsla 

Patienterna beskrev upplevelsen av att bli omhändertagna av sjuksköterskor som vårdade 
utifrån medkänsla. Patienterna beskrev att de sjuksköterskor som vårdade utifrån medkänsla 
visade omtänksamhet i vårdandet. Patienterna uttryckte att sjuksköterskorna kunde visa 
omtänksamhet genom att vara varma, snälla och försiktiga i sitt vårdande. Patienterna 
menade att sjuksköterskornas medkänsla yttrade sig i vårdande gester, empati samt värme 
och närvaro i bemötandet. De kunde till exempel titta till patienterna och fråga hur de mådde 
(Attree, 2001; Canzan et al., 2014; Greenfield et al., 2014; Naldemirci, Wolf, Elam, Lydahl, 
Moore & Britten, 2017). 

En patient sätter ord på hur det upplevdes då sjuksköterskorna som vårdade utifrån 
personcentrerad vård hade medkänsla i sitt vårdande och hur de gjorde det lilla extra för 
patienten. En annan kvinnlig patient berättade om hur en sjuksköterska som skulle gå på sitt 
pass mötte henne gråtandes i korridoren och stannade till för att trösta henne, utan att 
prioritera att lämna sin väska eller hämta en kopp kaffe, något som sjuksköterskan inte var 
tvungen att göra men gjorde av medkänsla berättade hon (Sharp et al., 2016). 

I have been spending quite a lot of time at hospitals, so I think they have a very 
positive atmosphere, and it feels like one is not bothering them. It rather feels like 
they want to take care of you. They want you to be healthy and they want one to feel 
well, and I think that feels good. So I think they are very positive, yes, caring 
(Naldemirci et al., 2017, s.7). 

Patienten ovan menar att hela atmosfären på avdelningen påverkades av att sjuksköterskorna 
vårdade utifrån medkänsla. Patienten beskrev att detta upplevdes som att sjuksköterskorna 
genuint brydde sig om patienterna och deras hälsa. Patienterna uttryckte även att 
sjuksköterskor som vårdade utifrån medkänsla kunde ha en positiv utstrålning genom att 
vara glada och le när de klev in till patienterna. Detta kunde inge ett lugn och en känsla av 
lättnad för patienterna i mötet med sjuksköterskorna (Canzan et al., 2014; Naldemirici et al., 
2017). 

5.2 Vikten av kommunikation 

Tema två är vikten av kommunikation med tillhörande subteman; att delges information 
och individualiserad vård. Detta tema lyfter vikten av en tydlig och anpassad 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient och hur tilldelandet av information 
påverkar patienternas upplevelse av delaktighet i vården och känsla av autonomi. Samt 
kommunikationens betydelse för att få individualiserad vård vilket krävs för att synliggöra 
personen, dennes behov och individualitet. 
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5.2.1 Att delges information 

Det ansågs viktigt av patienterna att sjuksköterskorna aktivt gjorde patienterna delaktiga och 
motiverade dem till att engagera sig i sin vård och ta del av provsvar och planering. Detta 
gjorde det möjligt för patienterna att fatta beslut kring sin vård. Patienterna uttryckte att 
sjuksköterskorna såg patienterna som personer med rätt till autonomi och genom att 
behandla dem med respekt och förståelse (Attree, 2001; Berntsen et al., 2018; Laird et al., 
2015; Sharp et al., 2016). 

En patient berättade hur denne gjordes delaktig och autonom genom att sjuksköterskan 
informerade patienten om vikten av vätsketillförsel, något som patienten upplevde att den 
kunde kontrollera själv: “So I mean if I can sort of know within myself what I have to do, you 
know it might be drink more fluid or something like that...that I can control straight away” 
(Sharp et al., 2016, s. 307). Det framkom i studien att sjuksköterskorna gjorde patienterna 
delaktiga genom att ge patienterna information om deras vård vilket fick patienterna att 
känna sig autonoma och som att de kunde hantera sin situation bättre samt att detta kunde 
öka patienternas följsamhet i vården. Det kunde även motivera patienternas egen strävan 
efter tillfrisknande och sökande efter långsiktiga mål (Sharp et al., 2016). 

Patienterna var nöjda när de kontinuerligt blev informerade om vården gällande planering 
samt att processen förklarades steg för steg. När detta skedde hade det en positiv inverkan på 
patienternas delaktighet och patienterna kände att de hade något att förvänta sig och kände 
sig mindre sårbara. Detta kunde även ses av patienterna som att sjuksköterskorna inte i 
onödan lade sig i deras dagliga sysslor utan tillät patienterna att sköta det själva i sin takt och 
ro detta kunde bidra till att patienterna kände sig kapabla och autonoma. Det motverkade 
även risken att patienterna formades efter vårdens strikta rutiner och patienterna fick sin 
värdighet respekterad. Det kunde uppskattas av patienterna när informationen gavs både 
skriftligt och muntligt vilket gjorde att patienterna efter att först fått gå igenom 
informationen i lugn och ro själv kunde reflektera över funderingar som de sedan kunde ta 
upp med sjuksköterskorna (Attree, 2001; Berntsen et al., 2018; Laird et al., 2015; Williams et 
al., 1999). 

Då patienterna gavs information gällande sin behandling och vård uppskattades det om 
sjuksköterskorna förklarade allt på ett sätt patienterna kunde förstå, de upplevde sig på så vis 
mer delaktiga i sin vård (Attree, 2001; Canzan et al., 2014; Naldemirci et al., 2017). 
Patienterna lyfte även att på samma sätt som språket mellan sjuksköterskorna och 
patienterna var lättförståeligt så var kommunikationen i teamet runt patienterna icke-
hierarkiskt vilket fick patienterna att känna sig i centrum och förmögna att ställa frågor 
gällande sin vård samt möjlighet att påverka sin egen vård (Canzan et al., 2014; Naldemirci et 
al., 2017). 

” I feel satisfied that they’ve explained everything and what it is for and why. So that you are 
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not in the dark about anything and you know what to expect” (Bolster & Manias, 2010, s. 
160). Patienten ovan beskriver att sjuksköterskan förklarade vad dennes läkemedel hade för 
verkan och vilka biverkningar patienten kunde förvänta sig vilket fick patienten att känna sig 
väl insatt i sin egen vård. 

5.2.2 Individualiserad vård 

Att få individualiserad vård upplevde patienterna kunde vara ett tecken på respekt för deras 
känslor, unikhet och värdighet. God kommunikation ansåg patienterna var nödvändigt för att 
de skulle kunna förmedla sina behov, önskemål och problem till sjuksköterskorna, något som 
även krävde ett förtroende dem emellan (Attree, 2001; Greenfield et al., 2014; Laird et al., 
2015; Methley et al., 2017; Sharp et al., 2016).  

”it’s partly because of the rapport and partly because he listens. He has time” (Greenfield et 
al., 2014, s. 7) denna patient berättade om hur dennes sjuksköterska lyssnade uppmärksamt 
och gav av sin tid. Patienterna nämnde att sjuksköterskorna visade öppenhet för patienternas 
behov genom att ta sig tid till att konversera med dem så att de även fick tillfälle att dela med 
sig av sin livsberättelse. Sjuksköterskorna kunde genom att uppmärksamt lyssna till 
patienterna visa att patienterna stod i centrum för vårdandet. Patienterna lyfte även att 
sjuksköterskorna var uppmärksamma på deras mående och kunde på så vis urskilja 
individuella behov (Canzan et al., 2014; Greenfield et al., 2014; Methley et al., 2017; Sharp et 
al., 2016).  

I was sitting there and it was for totally something different, and he said to me, what 
are your moods like? and I looked at him and I went you just don’t want to know. And 
he went, make me a double appointment for Monday, he said and I want to see you 
Monday, and that’s when he picked up on it. But since then it’s not better, but it’s 
easier. I think it’s maybe that somebody actually sort of saw how I felt and recognized 
how I felt and I wasn’t feeling like I was going mad, .. and that’s when he said to me I 
was suffering with depression (Greenfield et al., 2014, s. 6). 

Patienten ovan lyfte vikten av att ses utifrån en helhetssyn, med såväl fysiska som psykiska 
behov.  

Patienter nämnde även hur kontinuiteten kunde göra att de slapp återberätta sin 
sjukdomshistoria och att sjuksköterskorna kunde bedöma patienternas aktuella tillstånd och 
tiden kunde läggas på det istället för återupprepning av tidigare sjukdomshistoria. 
Patienterna beskrev även hur detta kunde öka tilliten till sjuksköterskorna (Greenfield et al., 
2014; Methley et al., 2017).  
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Berntsen et al. (2018) och Attree (2001) skriver om hur patienter kunde uppskatta när 
sjuksköterskorna frågade dem om vad de ansåg vara betydelsefullt i vårdandet och tog detta i 
beaktande. Det fick patienterna att känna sig värdefulla i vårdandet och gav patienterna en 
möjlighet att forma vården tillsammans med sjuksköterskor. Patienterna gav exempel på 
detta; en patient som fick sina läkemedel i flytande form istället för i tablettform vilket 
underlättade sväljningen. Patienten upplevde att sjuksköterskan var kompetent och hade sett 
till hans individuella behov. 

6 DISKUSSION 

Nedan följer examensarbetets resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad 
vård. Examensarbetets resultat sammanställdes i två teman som diskuteras nedan där 
resultatet beskrivs, jämförs och förklaras integrerat med bakgrunden.  

6.1.1 Sjuksköterskors bemötande 

Resultatet i examensarbetet lyfte patienterna vikten av att ses som unika personer- således 
inte som deras sjukdom eller diagnos. Att ses som personer fick patienterna att känna sig 
bekräftade och de ansåg att detta var nödvändigt för att kunna skapa en förtroendefull 
relation till sjuksköterskorna. I kompetensbeskrivningen framgår det också att patienter och 
närstående ska ses som unika personer. Att människor ses som unika personer är en 
mänsklig rättighet enligt McCormack och McCance (2010). Att vara en person innebär att 
bland annat att vara i relation. Partnerskapet är centralt inom den personcentrerade vården 
och syftar till en sorts relation mellan patienter och sjuksköterskor. Partnerskapet präglas av 
tillit och jämlikhet där de unika personerna respekteras. Även i kompetensbeskrivning för 
legitimerad sjuksköterska utfärdad av Svensk sjuksköterskeförening (2017) framkommer 
vikten av att vårdens alla faser bör ske i partnerskap med sjuksköterskor, patienter och 
eventuellt deras närstående. I likhet med resultatet kunde patienterna uppleva att de blev 
bemötta som jämlika med sjuksköterskorna. Relationen kunde bli mer vänskaplig och 
mindre som en formell relation mellan patient och sjuksköterska. Patienterna uppgav att 
sjuksköterskorna kunde prata med dem om personliga saker och inte bara vårdrelaterade, 
vilket skapade en närhet i relationen. Detta kunde sjuksköterskorna påverka genom att 
berätta om sitt liv och sin familj. Enligt Currie et al. (2015) studie lär sig 
sjuksköterskestudenter att bilda relationer genom att integrera med patienter och deras 
närstående. Det framkommer även att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter 
upplever att de skapar och formar en relation till patienter i och med att den 
personcentrerade vården sätter personen i centrum (Kjörnsberg et al., 2010; Tee & Üzar 
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Özcetin, 2016). Sjuksköterskor i Kjörnsberg et al. (2010) studie menar att genom att sätta 
personen i centrum blir arbetet inte lika rutin- och uppgiftsorienterat vilket minskar den 
arbetsrelaterade stressen samt ökar känslan av arbetstillfredsställelse. Detta går att relatera 
till det teoretiska ramverket där McCormack och McCance (2010) lyfter att personcentrerad 
vård inger ett välbefinnande som resulterar i minskad arbetsrelaterad stress och större 
tillfredsställelse med arbetet för sjuksköterskor. Patienterna i resultatet tog upp vikten av att 
sjuksköterskorna ger av sin tid alternativt avsätter tid för patienterna och att detta kunde 
stärka relationen. Tid är dock något som tidigare forskning visar att sjuksköterskor inte har 
tillräckligt av (Cederwall et al., 2017; Clifford & Doody., 2017; Kadri et al., 2018; Ward et al., 
2018). Smythe et al. (2017) lyfter hur sjuksköterskor upplever att de måste lämna det 
patientnära vårdandet för att ägna sig åt exempelvis pappersarbete och att dela läkemedel. 
Sjuksköterskorna menar att dessa arbetsuppgifter tar fokus från patienter och att de upplever 
detta som något negativt. Detta var något som även nämndes i tidigare forskning där 
sjuksköterskestudenter upplever att deras handledande sjuksköterskor inte hade tid för 
patienterna i samma utsträckning som sjuksköterskestudenterna på grund av pappersarbete. 
Att vara en person i en relation framkommer i det personcentrerade ramverket enligt 
McCormack och McCance (2010) och hur detta kräver en reflekterande hållning hos både 
sjuksköterskor och patienter för att få självkännedom men också för att lära känna sig själv 
och andra. Reflektion låter även personen komma fram till värderingar gällande sin integritet 
och moral och sig själv. Jämförelsevis framkom det i resultatet vikten av att patienterna får 
information både muntligt och skriftligt då detta gav möjlighet till reflektion där funderingar 
kunde dyka upp och som kunde diskuteras med sjuksköterskorna. I tidigare forskning tas 
reflektion upp ur sjuksköterskestudenters perspektiv och ses som en förutsättning för att de 
ska kunna lära sig personcentrerad vård (Clarke, 2014). Reflektion kan ske enskilt, i grupp, 
med andra studenter, lärare eller handledande sjuksköterskor och kan bidra till både 
personlig och professionell mognad.  

Att sjuksköterskor vårdar utifrån medkänsla är enligt McCormack och McCance (2010) en 
filosofisk utgångspunkt inom det personcentrerade ramverket och lyfter hur sjuksköterskors 
förhållningssätt bör vara i vårdandet och i mötet med människor. Detta kan knytas till 
patienternas upplevelser i resultatet som visar på hur detta förhållningssätt bör 
tillhandahållas av sjuksköterskorna; det ansågs vara ytterst viktigt för patienterna att 
sjuksköterskorna visade medkänsla i sitt vårdande genom att genuint bry sig om patienterna. 
Detta kunde speglas i vårdande gester som sjuksköterskorna utförde med värme och empati i 
mötet med patienterna. Ramverket tillägger även den sociala aspekten gällande att lära 
känna även närstående samt att sjuksköterskor ska vara kompetenta, säkra och trygga i sig 
själva för att kunna ge personcentrerad vård och vårda utifrån medkänsla (McCormack & 
McCance, 2010). Vidare visar tidigare forskning i likhet med resultatet hur 
sjuksköterskestudenter anser att personcentrerat vårdande kan få dem att känna medkänsla 
för patienterna (Tee & Üzar Özcetin, 2016). Enligt ICN:s etiska kod ska sjuksköterskor vara 
professionella gällande sitt bemötande och vårda med respekt, medkänsla, lyhördhet och så 
att integritet bevaras (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 
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6.1.2 Vikten av kommunikation 

Resultatet visar att patienterna kunde uppleva personcentrerad vård när de gjordes delaktiga 
i vårdens planering och genomförande genom att bli informerade om den individuella vården 
gällande till exempel provsvar och planering. Resultatet visar även att genom att patienterna 
tillges information gällande planering och genomförande av vården blir de på så vis mer 
delaktiga och autonoma. Patienterna visade ett stort intresse av att vilja vara delaktiga i sin 
vård, något som kräver att sjuksköterskorna sätter personen i centrum. När sjuksköterskorna 
gav information med respekt och förståelse för patienterna kände de sig mindre sårbara och 
kapabla att vara autonoma och fatta beslut kring sin vård. Detta kan jämföras med 
McCormack & McCance (2010) som menar att vårdandet ska ges med respekt för patienters 
värdighet och autonomi och lyfter även att alla människor har en autonom natur som är 
självstyrande och självbestämmande och att sjuksköterskan som ledare bör främja 
autonomin och göra patienter kapabla. Det framkom även i resultatet att när patienterna blev 
informerade om vårdens riktning kunde de själva påverka utfallet genom att till exempel 
reglera sitt vätskeintag, detta kunde även öka patienternas följsamhet i vården och egen 
strävan efter ett tillfrisknande. Att respektera och bejaka patienters värderingar är centralt 
inom personcentrerad vård menar McCormack & McCance (2010) och att sjuksköterskans 
ansvar kan vara att stötta patienter att sträva efter långsiktiga mål samt finna en mening med 
vården genom att förstå patienternas situation bättre. Detta visar tidigare forskning att både 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan uppleva som svårt, då deras egna värderingar 
inte alltid överensstämmer med patienters (Kadri et al., 2018; Steenbergen et al., 2013). 
Patienterna tar även upp i resultatet möjligheten att få göra saker själv i sin egen takt och hur 
detta kunde öka autonomin och känslan av värdighet. Detta kan kopplas till Patientlagen 
(SFS 2014:821) 5 kap. som syftar till patienters rätt till delaktighet och betyder att vården ska 
ske i samråd med patienter och att vården således ska planeras efter patienters önskningar 
och individuella förutsättningar samt främja integritet, autonomi och delaktighet. I kap 3 
nämns även hur patienterna har rätt att få information om sitt hälsotillstånd. I den tidigare 
forskningen tar sjuksköterskor upp vikten av att göra patienterna delaktiga i vården och 
möjliggöra beslutsfattande hos patienter och hur den personcentrerade vården lyfter just 
detta. Detta menar sjuksköterskorna uppfylls genom planering och genom att tillge 
information (Cederwall et al., 2017; Clifford & Doody, 2017). Resultatet visade att patienterna 
beskrev sjuksköterskorna som pedagogiska i den personcentrerade vården vid tilldelande av 
information samt i kommunikationen då sjuksköterskorna kunde svara och förklara på ett 
sådant sätt som den unika patienten förstod och patienterna hade då lättare att bli delaktiga i 
sin vård.  Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 6 kap. har den vårdpersonal som tilldelar en 
patient, information en skyldighet att i den mån denne kan försäkra sig om att patienten tagit 
emot och förstått informationen. Detta nämns även i det personcentrerade ramverket av 
McCormack & McCance (2010), att vid tilldelande av information ska språket anpassas till 
exempelvis till mognad, ålder och individuella förutsättningar. Vidare tar även ICN:s etiska 
kod upp att tilldelandet av information ska vara individuellt anpassat (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2014). I den tidigare forskningen nämner sjuksköterskor hur 
personcentrerad vård handlar om att vården bör ges utifrån patienters samtycke och hur de 
till exempel kan bli när en patient inte vill ha hjälp med omvårdnad då den alltså inte ger sitt 



21 

 

samtycke. Sjuksköterskorna menar att detta går emot deras värdegrund samt kan det se ut 
som vanvård för utomstående (Kadri et al., 2018). Även sjuksköterskestudenter har erfarit 
detta i Steenbergens et al. (2013) studie där en sjuksköterskestudent vårdar en patient som 
hade som önskemål att inte bli tvättad under sin sista tid i livet och när han sedan dör visar 
det sig att hans döda kropp är full av löss. Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 4 kap. ska 
patienters självbestämmande och integritet bejakas genom deras samtycke. Vilket betyder att 
vård inte får ges utan patienters samtycke. Patienter kan framföra detta muntligen, 
skriftligen eller på annat sätt visa på samtycke till vård och kan även när som helst ta tillbaka 
deras samtycke och har då rätt att få information gällande konsekvenser som kan 
förekomma.  

Resultatet visar att individuell vård för patienterna inom den personcentrerade vården 
krävde en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska så att patienterna kunde 
förmedla sina behov, önskningar och problem. När detta skedde kände sig patienterna sedda, 
hörda och bekräftade av sina sjuksköterskor. Cederwall et al. (2017) och Clifford och Doody 
(2017) lyfter i tidigare forskning upp hur sjuksköterskor upplever att livsberättelsen är 
central inom personcentrerad vård. De anser att livsberättelsen kan hjälpa dem att förstå 
patienters syn på hälsa och sjukdom. De nämner även vikten av att lära känna patienter 
utanför det medicinska för att förstå deras nuvarande situation, genom att veta hur deras liv 
ser ut utanför sjukhuset, dit de ska när de lämnar sjukhuset. I det personcentrerade 
ramverket av McCormack & McCance (2010) handlar varandet i den sociala världen om hur 
våra liv formas genom våra värderingar och varandet i världen och hur dessa återspeglas i 
livsberättelsen och det som är av betydelse i våra liv och kan påverka erfarenheten av vården 
och även de egna besluten kring vården. Livsberättelsen ger en holistisk bild av personen 
samt dennes subjektiva upplevelse av att befinna sig i denna värld Även i 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska tas vikten upp av att i den 
personcentrerade vården tillhandahålla livsberättelsen; att i mötet mellan patient och 
sjuksköterska ska livsberättelsen utgöra grunden för vården och mötet karaktäriseras av 
ömsesidig öppenhet för varandras kunskap. Ur livsberättelsen visar sig patienternas egen syn 
på hälsa och detta gestaltas och ger vägledning i omvårdnadsarbetet (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Detta kan jämföras med resultatet i examensarbetet där det 
framkom att patienter upplevde att när sjuksköterskor tog sig tid att ta del av deras 
livsberättelse blev det en förutsättning för att kunna forma vården mer individuellt där den 
bygger på patienternas individualitet och inte efter deras diagnos samt när sjuksköterskan 
såg på patienterna med en helhetssyn. Det framkommer i Steenbergens et al. (2013) studie 
att sjuksköterskestudenter upplever att personcentrerad vård är tidskrävande men att det 
även kan spara mycket tid att sitta hos en patient en längre stund då det kan ge studenterna 
en möjlighet att se patienters behov.  Kontinuiteten var en annan aspekt som patienterna tog 
upp i resultatet hur de kunde underlätta för både sjuksköterska och patient i vårdandet då de 
kunde ta vid där det slutade sist istället för att lägga ner tid på att patienten tillexempel skulle 
återberätta sin sjukdomshistoria. Detta kan relateras till Patientlagen (SFS 2014:821) där det 
står att patienter har rätt till en fast vårdkontakt för trygghetens, kontinuitetens, säkerhetens 
och samordningens skull. I resultatet beskrevs individuell vård av patienterna som när 
sjuksköterskorna tog i beaktande patienternas syn på ett betydelsefullt vårdande och att 



22 

 

vården då lättare kunde formas individuellt. Patientlagen (SFS 2014:821) nämner även detta, 
att vården bland annat ska planeras med hänsyn till patienters individuella önskningar. Även 
hur den individuella vårdplaneringen ska bygga på ändamålsenlighet och tillgodose 
patienters behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. I den tidigare forskningen nämner 
Ross, Tod och Clarkes (2014) i sin studie angående personcentrerad vård inom akutvården 
att kontinuiteten där tyvärr inte kan ske i så stor utsträckning. 

6.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden för detta examensarbete var en kvalitativ litteraturstudie enligt Friberg 
(2017). Detta ansåg författarna vara den bästa metoden med tanke på studiens kvalitativa 
syfte; att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad vård. Att använda tidigare 
forskningsresultat kring ämnet är ett bra sätt att återanvända tidigare forskning. Författarna 
anser att ett annat alternativ hade varit att göra en empirisk studie och intervjua patienter 
om deras upplevelser men det anses inte vara etiskt rätt att studenter som skriver 
examensarbete på grundnivå intervjuar just patienter.  

Datainsamlingen skedde genom litteratursökning på två olika sökmotorer för 
vårdvetenskapliga artiklar. Ett problem som stötts på vid datainsamlingen inför detta 
examensarbete är hur personcentrerad vård likställs med patientcentrerad vård även i 
sökmotorerna, att använda ”person-cent*” i sökningen fick även fram patientcentrerade 
artiklar. Att likställa patient- och personcentrerad vård är något som författarna till detta 
examensarbete inte håller med om då begreppet patientcentrerad reducerar patienten till 
någon som inte framförallt är en person. Ett annat problem som stötts på är att trots det 
stora intresset för personcentrerad vård ute i hälso- och sjukvården framförallt i Europa finns 
det fåtal empiriska artiklar om personcentrerad vård ur ett patientperspektiv. En svaghet 
med examensarbetet är att vissa artiklar i urvalet hade få nyckelfynd som svarade på syftet 
men som ändå valdes på grund av det knappa forskningsområdet. En annan svaghet med 
datainsamlingen var att sökningen fick utökas från tio år till 20 år på grund av det knappa 
antalet publicerad forskning på ämnet. Författarna anser att det är godtagbart att använda 20 
år gamla studier då personcentrerad vård har diskuterats sedan 90-talet. Detta även på grund 
av artiklarnas kvalitet i jämförelse med resterande artiklar, som tar upp liknande nyckelfynd. 
Styrkor i arbetet är att artiklarna ändå fångade mycket upplevelser av personcentrerad vård 
och hade mycket gemensamt. Analysmetoden vald är en kvalitativ beskrivande 
sammanställning av ett begrepp. Att sammanställa ett begrepp passar syftet för detta 
examensarbete. Arbetets kvalitet avgörs genom begreppen trovärdighet, giltighet och 
överförbarhet. 

Trovärdigheten påverkas av metoden, som alltså ska utföras på ett korrekt sätt samt 
redovisas för att kunna granskas vad gäller arbetets kvalitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
Författarna i examensarbetet har noggrant läst Evans (2002) metod som innefattar fyra steg; 
datainsamling och urval, identifiering av nyckelfynd, sammansättning av subteman och 
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teman. Artiklarna har lästs flera gånger om för att minska risken att misstolka texterna och 
engelsk-svenskt lexikon har även använts som verktyg vid översättning detta för att inte 
översätta enstaka ord fel. 

Giltighet lyfter arbetets kvalitet framförallt vad gäller resultatet. Innebörden i artiklarnas 
resultat ska kvarstå och får alltså inte förvrängas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Med tanke 
på detta har citat som använts, presenterats på originalspråk för att öka giltigheten i arbetet. 
Författarna i examensarbetet har strävat efter att undansätta sin förförståelse i arbetets alla 
faser för att stärka arbetets giltighet. Det finns dock ändå risk att författarnas förförståelse 
påverkat vid läsning och analys av artiklarna. Författarna har tagit hjälp av bibliotekarier och 
handledare vid litteratursökning för att få hjälp med sökord, inklusions- och 
exklusionskriterier. Giltigheten stärks även eftersom artiklarna som valdes till resultatet var 
expertgranskade och har i detta arbete kvalitetsgranskats enligt Kvalitetsgranskning bilaga B. 

Överförbarheten betyder hur väl man kan överföra resultatet till andra grupper och 
kontexter. Något som kräver att resultatet presenteras väl och att trovärdighet, giltighet och 
bekräftelsebarhet ska vara säkerställd (Mårtensson & Fridlund, 2017). Överförbarheten av 
detta resultat kan antas vara litet då endast 213 patienter från fem olika länder bidragit med 
sina upplevelser. Resultatets överförbarhet till olika kontexter kan antas vara litet då det i 
arbetet studerats olika kontexter och beskriver en helhet av upplevelser kring 
personcentrerad vård. Överförbarheten i arbetet är även begränsad då endast tio artiklar har 
studerats, vilket dock är ett lämpligt antal vid ett examensarbete på grundnivå. De tio 
artiklarna i urvalet har genomgått en kvalitetsgranskning bilaga B som är inspirerad av 
Friberg (2017) artiklarna i urvalet fick som minst 7/9 kriterier ifyllda. Teman och subteman 
bestämdes utifrån nyckelfynden med ett personcentrerat perspektiv. 

6.3 Etikdiskussion 

Inga etiska problem har uppstått under arbetets gång. Författarna har försökt efterleva att 
inte avsiktligt förvränga, plagiera, förfalska eller fabricera resultatet i arbetet varför den egna 
förförståelsen lagts åt sidan. Ett etiskt ställningstagande som gjorts inför examensarbetet är 
att följa god forskningssed och presentera arbetets olika steg som nämnts ovan under etiska 
överväganden enligt CODEX (2019) som är en webbsida som tillhandahåller de riktlinjer och 
regler som finns inom forskning. Genom riktlinjer och regler ifrågasätts forskarens och 
forskningsprocessens etik. Detta har blivit en nödvändighet efter att forskare visat på oetisk 
forskning vilket fått förödande konsekvenser för enskilda människor och samhället. 

Forskningskravet är kravet på att forskning ska bedrivas, att det bedrivs forskning som är 
relevant för samhället samt att det är av god kvalitet. Forskningsetiska principer inom 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning är utfärdat av vetenskapsrådet (2017). 
Kvaliteten på artiklarna som använts i detta examensarbete har lästs flera gånger samt har de 
granskats genom en kvalitetsgranskningsmall se kvalitetsgranskning bilaga B för att 
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säkerställa den vetenskapliga kvalitén. Artiklarna är även expertgranskade vilket ökar den 
vetenskapliga tillförlitligheten. Med det menas att det finns en grupp som har granskat 
artiklar som består bland annat av experter från en forskningsetisk nämnd som ger kritik och 
rekommendationer om artikeln borde publiceras (Vetenskapsrådet, 2017). Citat som använts 
i detta examensarbete har lämnats i det ursprungliga språket för att inte riskera att förvränga 
eller misstolka texten. Refereringen har noggrant skett enligt American Psychological 
Association för att skilja egna tankar från vetenskap och för att inte riskera plagiat. De 
artiklar som analyserats har varit på engelska och vid översättandet till svenska har lexikon 
använts för att bibehålla samma innebörd i texten efter översättning. 

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva patienters upplevelser av personcentrerad 
vård vilket anses ha besvarats. Resultatets huvudsakliga fynd tydde på att sjuksköterskors 
bemötande samt vikten av kommunikation var centralt i upplevelserna av personcentrerad 
vård enligt patienterna. Sjuksköterskors bemötande präglades av omtänksamhet och värme 
och patienterna kände sig väl omhändertagna. Patienterna kunde uppleva sig som delaktiga 
då de hölls informerade om vården och detta möjliggjorde även att de kunde uppleva 
autonomi. Sjuksköterskor kunde genom att kommunicera med patienterna urskilja 
individuella behov vilket även kunde få dem att känna sig i centrum för vårdandet. En 
slutsats som kan dras är att patienter kan uppleva personcentrerad vård endast genom 
sjuksköterskors närvaro och deras bemötande vilket inte behöver vara beroende av tid. Ett 
annat fynd är att både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter kan uppleva svårigheter 
med att respektera patienters autonomi då deras värderingar inte alltid överensstämmer med 
dem. Resultatet i detta examensarbete kan förslagsvis användas i utbildningssyfte samt 
organisationsutveckling inom sjuksköterskeprofessionen. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Efter litteratursökning och studerande av personcentrerad vård kring framförallt patienters 
upplevelser efterfrågar författarna till detta examensarbete mer empirisk forskning angående 
personcentrerad vård utifrån ett patientperspektiv. För övrigt skulle olika kontexter bidra till 
användbar kunskap då vård är komplext och olika avdelningar och patientgrupper skiljer sig i 
vårdens utförande. Det vore även intressant om vidare forskning jämför olika perspektiv och 
kontexter. Det vore även nyttigt om studier gjordes där patienters upplevelser av god vård 
med deras upplevelser av personcentrerad vård jämförs. Samt fler studier som jämför och 
klargör skillnaden mellan patient- och personcentrerad vård då de två olika begreppen 
likställs till och med på sökmotorer för vårdvetenskapliga artiklar i nuläget. Finns det 
baksidor med personcentrerad vård, eller passar det inte alla kontexter?  Att förklara vad 
personcentrerad vård är för patienterna och sedan höra deras upplevelser om det fått en vård 
som är personcentrerad. Med tanke på den stora tillfredsställelsen hos patienter, 
sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter samt de goda effekterna av personcentrerad vård 
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önskas fler studier kring praktisk tillämpning av personcentrerad vård, ledarskap kring 
personcentrerad vård samt hur verksamheten som organisation kan underlätta 
personcentrerat arbete. Detta på grund av att tidigare forskning visar på att sjuksköterskor 
anser att personcentrerad vård är svårt i arbetsmiljön där de upplever tidspress och dålig 
bemanning. Med tanke på detta efterfrågar vi även studier som undersöker hur lång tid 
personcentrerad vård egentligen behöver ta, och även hur mycket tid det sparar. 
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qualitative 
study, patient 
experiences 

17 5 1 1 2 
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Bilaga B Kvalitetsgranskning 

Artikel Finns det 
en tydligt 
beskriven 
problem- 
formuleri
n g? 

Finns 
det ett 
tydligt 
beskriv
et 
syfte? 

Finns 
det en 
tydligt 
beskriv
en 
metod? 

Finns  
det en 
tydlig 
beskrivni
ng av 
deltagare
? 

Svara
r 
result
atet 
på 
syftet
? 

Framförs 
resultatet 
på ett 
tydligt 
sätt? 

Förs det 
en 
diskussi
on kring 
metoden
? 

Förs det 
en 
diskussi
on kring 
resultate
t? 

Förs det 
ett etiskt 
resonema
ng? 

Kvalité 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 8/9 

6 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

7 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 9/9 

8 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 7/9 

9 Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 8/9 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej 7/9 



 

 

Bilaga C Artikelmatris 

Artikel  Författare, År, Titel, 
Tidskrift  

Syfte  Metod, Delta
gare, Land  

Resultat  

1  Attree, M. 
2001  
Patients’ and relatives’ 
experiences and 
perspectives of ‘Good’ and 
‘Not so Good’ quality care.  
  
Journal of Advanced Nursi
ng  

To explore 
patients' and 
relatives' 
perceptions of 
care and identify 
key criteria used 
to evaluate quality 
care, via 
descriptions of 
actual care 
experiences.  

Semi- 
strukturerade i
ntervjuer med 
öppna, 
informella 
frågor med 34  
patienter, 16  
kvinnor, 18 
män. Analysme
toden var 
grounded 
theory. 
  
England.  

Att patienterna sågs 
som individuella 
personer var vård av 
kvalitet enligt 
patienterna det 
karaktäriserades som 
individualiserad vård 
samt gavs med ett 
humanistiskt synsätt i 
en vårdande relation.  

2  Berntsen, G., Høyem, 
A., Lettrem, I., Ruland, 
C., Rumpsfeld, M., & 
Gammon, D.  
2018  
A person-centered 
integrated care quality 
framework, based on a 
qualitative study of patients' 
evaluation of care in light of 
chronic care ideals.  
  
BMC Health Services 
Research  

What can we learn 
about the patient-
experienced 
quality of care by 
the application of 
a PC-IC ideal to 
19 iPP experiences
 of persons 
with multimorbidi
ty.  

Semi- 
strukturerade i
ntervjuer med 
19 patienter, 11  
kvinnor, 8 
män. 
Analysmetoden 
var en 
kvalitativ 
dataanalys. 
  
Norge.  

Patienterna upplevde 
att det var viktigt att 
målen bakom vården 
stöttade deras 
personliga mål, att det 
fanns ett gemensamt 
beslutstagande, att 
sjuksköterskorna 
generellt var 
omhändertagande, 
artiga och visade 
medkänsla. 
Patienterna 
uppskattade när 
vården försiggick som 
de blivit informerade.  

3  Bolster, D., & 
Manias, E.  
2010  
Person-
centred interactions 
between nurses and 
patients during 
medication activities in an 
acute hospital setting: 
qualitative observation 
and interview study.  
  
International Journal of 
Nursing Studies.  

To examine how 
nurses and 
patients interact 
with each other 
during medication 
activities in an 
acute care 
environment with 
an underlying 
philosophy of 
person-
centred care.  

Observationer av 
25 patienter, 6 
kvinnor, 19 män. 
16 stycken 
deltog 
i semi- struktur
erade intervjuer 
efteråt. 
Analysmetoden 
var en kvalitativ 
dataanalys 

 
Australien. 

Patienterna ansåg 
att personcentrerad 
vård var 
individualiserad och 
främjade 
patienternas 
delaktighet.  

4  Canzan, F., 
V. Heilemann, M- 
S., Saiani, L., Mortari L., 
& Ambrosi, E.  
2014  
  

The aim of this 
study is to 
explore, describe 
and compare the 
perceptions of 
gerontological 
nurses and 

Semi- 
strukturerade in
tervjuer med 20 
patienter, 18  
kvinnor, 2 
män. Analysmeto

Relationen mellan 
patienterna och 
sjuksköterskorna var 
viktig. Patienterna 
upplevde sig 



 

 

Visible and invisible 
caring in nursing from the 
perspectives of patients 
and nurses in 
the gerontological 
context.  
 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences  

patients related 
to the 
dimensions of 
caring in nursing 
in an Italian 
hospital setting.  

den var grounded 
theory.  
  
Italien.  

respekterade när de 
blev sedda och 
behandlade som unika 
personer. 
Sjuksköterskorna 
visade respekt för 
deras känslor och 
värdighet samt 
intresse för 
patienternas 
livsberättelse. Positiva 
egenskaper hos 
sjuksköterskorna var 
värme, vänlighet, 
kompetens och 
försiktighet. 

5  Greenfield, G., Ignatowicz, 
A- M., Belsi, A., Pappas, Y., 
Car, J., Majeed, A., & 
Harris, M.  
2014  
Wake up, wake up! It’s me! 
It’s my life! Patient 
narratives on person-
centeredness in the 
integrated care context: a 
qualitative study.  
 
BMC Health Services 
Research  

We aimed to 
explore patient 
narratives of 
person-
centeredness in 
the integrated 
care context.  

Semi- 
strukturerade in
tervjuer med 22 
patienter, 10  
kvinnor, 12 
män. Analysmet
oden var 
fenomenologisk 
kvalitativ 
analysmetod.  
  
England.  

Upplevelser av 
personcentrerad vård 
enligt patienter är 
bland annat att 
sjuksköterskorna är 
lyhörda som vårdar 
med medkänsla och 
med en helhetssyn.  

6  Laird, E A., McCance, T., 
McCormack, B., & Gribben, 
B.  
2015  
Patients’ experiences of in- 
hospital care when nursing 
staff were engaged in a 
practice 
development programme to 
promote person-
centredness: A narrative 
analysis study.  
  
International Journal of 
Nursing Studies  

To illuminate the 
experiences of 
patients of care 
received in 
hospital wards 
during the 
intervention 
phase of 
a programme to 
develop person-
centred practice.  

Narrativa 
intervjuer, 26  
patienter, 19  
kvinnor, 7 män. 
Analysmetoden 
var 
fenomenologisk 
och 
hermeneutisk 
analysmetod.  
  
England.  

Patienterna upplevde 
att vården gavs med 
respekt för deras 
sårbarhet vilket 
stärkte patienterna. 
Patienterna upplevde 
att det var viktigt att 
känna samhörighet 
med sjuksköterskorna 
på avdelningen.  



 

 

7  Methley, A, M., Chew-
Graham, C A., Cheraghi-
Sohi, S., & Campbell, S M.  
 2017  
Qualitative study of 
patient and professional 
perspectives of healthcare 
services for multiple 
sclerosis: implications for 
service development and 
policy.  
  

Health and Social Care in 
the Community  

To explore 
perspectives and 
experiences 
of PwMS and 
healthcare 
professionals of 
UK healthcare 
services for MS.  

Semi- 
strukturerade i
ntervjuer med 
24 patienter  
med MS, 19  
kvinnor, 5 män. 
Analysmetoden 
var en kritiskt 
förklarande 
syntes.   
  
England.  

Patienterna upplevde 
att sjuksköterskorna 
såg personen i 
patienterna och var 
intresserade av deras 
liv., 
Kommunikationen 
och kontinuiteten är 
centrala delar i 
vården upplevde 
patienterna.  
  

8  Naldemirci, Ö., Wolf, A., 
Elam, M., Lydahl, D., 
Moore, L., & Britten, N.  
 2017  
Deliberate and emergent 
strategies for implementing 
person-centred care: a 
qualitative interview study 
with researchers, 
professionals and patients.  
 
BMC Health Services 
Research  

To explore how 
the recipients of 
PCC 
understands the 
strategies 
of PCC framewor
k.  

Semi- 
strukturerade i
ntervjuer med 
20 patienter. 
Analysmetoden 
var induktiv.  

  
Sverige.  

Patienterna upplevde 
att sjuksköterskorna 
hade ett personligt 
förhållningssätt och 
brydde sig om 
patienterna och ville 
att patienterna 
upplevde hälsa och 
välbefinnande.  
Patienterna kände av 
teamsamverkan som 
en följd av 
personcentrerad 
vård, det bidrog till 
en positiv stämning.   

9  Sharp, S., McAllister, M., & 
Broadbent, M.  
2016  
The vital blend of clinical 
competence and 
compassion: How patients 
experience person-
centred care.  
  
Contemporary Nurse: A 
Journal for the Australian 
Nursing Profession  

To identify ways 
to enhance and 
support 
compassionate, 
person-
centred care in 
everyday nursing 
practice  

Semi- 
strukturerade inte
rvjuer med 10 
patienter.  

Australien. Analys
metoden vad 
tematisk analys. 

Patienterna 
upplevde det var 
viktigt att vara 
delaktiga i vården. Det 
ansågs även viktigt att 
sjuksköterskorna 
visade medkänsla i sitt 
vårdande.  

10  Williams, B., Cattlell, 
D., Greenwood, M., 
LeFevre, S., Murray, I., 
& Thomas, P.  
1999  
Exploring 'person-
centredness': user perspecti
veson a model of 
social psychiatry.  
 
Health and Social Care in 
the Community  

To explore 
service users’ 
experiences of a 
’person-centred’ 
mental health 
service.  

Ostrukturerade 
intervjuer med 
20 patienter. 
Grounded 
theory har 
använts som 
analysmetod.  
  
England.  

 Patienterna upplevde 
sig som jämlika i 
relationen och att de 
blev behandlade som 
personer. Kontinuitet 
påverkade relationens 
kvalitet. Patienterna 
upplevde delaktighet 
och autonomi i 
vården.   
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