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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Personcentrerad vård är en ram för god och humanistisk vård som synliggör 
hela patienten. Inom personcentrerad vård ska sjuksköterskor prioritera patienters 
individuella behov för att uppnå hälsa när det kommer till vårdandet, vilket kräver öppenhet, 
empati och vilja från sjuksköterskors sida. Patienter uttrycker en uppskattning när de 
behandlas med respekt och ses som en hel person med unika särdrag. Patienter noterar när 
sjuksköterskor visar intresse för de och deras välmående. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge personcentrerad vård. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med en 
beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom två teman med fem subteman som 
beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård. Det första temat är 
Förutsättningar i det patientnära arbetet som innefattar det tre subteman, Att se patientens 
individuella behov, Att visa hänsyn och Att visa empati. Det andra temat är Begränsningar i 
det patientnära arbetet som innefattar det två subteman, Tidsbrist och Bristande 
kommunikation mellan yrkesprofessioner. Slutsats: Sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerad vård var att den var både underlättande och påfrestande. Personcentrerad 
vård tillämpas gärna av sjuksköterskorna men det behövs mer resurser. Genom tillämpning 
av personcentrerad vård ökar patienternas delaktighet i omvårdnaden.  
 
Nyckelord: helhetssyn, kvalitativ litteraturstudie, personcentrerad vård, sjuksköterska, 
vårdrelation.



 

ABSTRACT 

Background: Person-centred care is a framework for good and humanistic care that 
visualizes the whole patient. In person-centred care the nurses should prioritize the patients' 
individual needs to achieve health when it comes to caring, which requires an openness, 
empathy and willingness from the nurses side. The patients express an appreciation when 
treated with respect and seen as a whole person with unique features. The patients noted 
when the nurses show interest in them and their well-being. Aim: To describe nurses' 
experiences of giving person-centred care. Method: A qualitative literature study with a 
descriptive synthesis. Result: In the result two themes with five sub-themes emerged that 
describes the nurses' experiences of giving person-centred care. The first theme is 
Prerequisites in the patient-oriented work, which includes the three sub-themes, To see the 
patient's individual needs, To show consideration and To show empathy. The second theme 
is Restrictions in patient-oriented work, which includes two sub-themes, Time constraints 
and Lack of communication between professionals. Conclusion: Person-centred care was 
perceived as both facilitating and stressful. Person-centred care is preferably applied by the 
nurses, but more resources are needed. Through the application of person-centred care, the 
patient's participation in the care process increases. 

Keywords: care relationship, holistic, nurse, person-centred care, qualitative literature 
study.
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1 INLEDNING  

Personcentrerad vård är en ram för god och humanistisk vård där hela patienten synliggörs, 
vilket är till för att skapa en trygghet för patienter som bygger på respekt och öppenhet. 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskors kärnkompetenser och ett förhållningssätt som 
riktar in sig på relationen mellan den professionella vårdaren och patienter. I föreliggande 
examensarbete kommer sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård 
beskrivas. Personcentrerad vård är något som uppmärksammats och diskuterats mycket 
kring under sjuksköterskeutbildningen, därför kändes det som ett intressant och relevant 
ämne att fördjupa sig i ytterligare. Ämnet valdes efter att ett flertal olika forskningsämnen 
presenterats via Mälardalens högskola i termin 3. Intresset för ämnet fortsatte sedan under 
termin 4 och den verksamhetsförlagda utbildningen då vi själva fick möjligheten att tillämpa 
personcentrerad vård, något som upplevdes väldigt givande. I sjuksköterskeyrket har 
sjuksköterskor en nära kontakt med patienter och det är då viktigt att ha en förståelse för hur 
de ska arbeta för att patienter ska känna sig tillfredsställda och trygga inom vården. 
Personcentrerad vård innebär att bekräfta och respektera patienter, att som sjuksköterska se 
hela patienten och utgå ifrån patienters individuella uppfattningar om hälsa. Förhoppningen 
är att examensarbetet kommer att skapa en ny övergripande förståelse för sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge personcentrerad vård. I det praktiska arbetet behöver det fokuseras 
mer på personcentrerad vård. 

2 BAKGRUND 

I bakgrundsavsnittet beskrivs personcentrerad vård, vårdande möten och vårdande samtal. 
Vidare beskrivs även tidigare forskning inom personcentrerad vård, lagar och styrdokument, 
en vårdteoretiskt utgångspunkt utifrån Katie Eriksson (2014, 2015) och en 
problemformulering. 

2.1 Personcentrerad vård 

I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) skrivs att 
begreppet personcentrerad vård har växt fram både internationellt och nationellt som en ram 
för god och humanistisk vård, McCance och McCormack (2013) skriver att det handlar om att 
se patienter som personer. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a) beskrivs att personcentrerad vård är en vård som vill 
synliggöra hela patienter, och som enligt McCance och McCormack (2013) ser till att 
patienter står i centrum för vårdandet. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a) förklaras det att inom personcentrerad vård är det viktigt att 
beakta det andliga, existentiella, sociala och psykiska behoven hos patienter i lika hög grad 
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som de fysiska behoven. Enligt Bergbom (2013) så skiftar fokuset från själva sjukdomen till 
patienters upplevelser av sjukdomen och symtomen i den personcentrerade vården. I 
dokumentet ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b) lyfts 
att omvårdnad ska ges med respekt, oavsett kön, ålder, tro, hudfärg, funktionsnedsättning, 
nationalitet, social ställning eller sjukdom. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a) skrivs att personcentrerad vård innebär att bekräfta och 
respektera patienters upplevelser av ohälsa och att arbeta mot att främja hälsa med 
utgångspunkt i den enskilde patientens behov och begär, samt att patienters unika perspektiv 
ges likvärdig validitet som det professionella perspektivet.  
  
McCance och McCormack (2013) beskriver att personcentrerad vård är ett förhållningssätt 
för omvårdnadsarbetet där vårdrelationer skapas och utvecklas mellan sjuksköterskor och 
patienter, samt andra betydelsefulla personer i patienters liv. I dokumentet Personcentrerad 
vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) uppmärksammas det tre huvudbegrepp inom 
personcentrerad vård, partnerskap, patientberättelse och dokumentation. Partnerskap 
innebär att ha respekt för varandras kunskap, det vill säga att sjuksköterskor lyssnar och 
respekterar patienters kunskap och att patienter litar på och respekterar sjuksköterskors 
professionella kunskap. Patientberättelsen innebär att tillsammans med patienter planera 
vården utifrån det patienter berättar om deras tillstånd och undersökningar. Den 
gemensamma överenskommelsen skrivs sedan ner i en vårdplan. Dokumentation innebär att 
skriva ner patienters berättelser och vårdplaner i patienters journaler. 
 
I personcentrerad vård ska sjuksköterskor prioritera patienters behov och lyssna på deras 
önskemål för att uppnå hälsa när det kommer till vårdandet. Detta kräver öppenhet, empati 
och vilja och att sjuksköterskor tar sig tid för patienters berättelser, samt en förståelse för 
deras situation (Personcentrerad vård, Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). McCance och 
McCormack (2013) beskriver att personcentrerad vård bygger på att sjuksköterskor visar 
respekt för patienter och deras rätt till självbestämmande. Andra viktiga aspekter är 
ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor ska arbeta med 
patienters värderingar och övertygelser, vara närvarande och engagerad, samt involvera 
patienter. I dokumentet Värdegrunder för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b) 
skrivs att det krävs goda kunskaper om patienter och deras prioriteringar, intressen, behov 
och värderingar. I dokumentet Personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a) 
beskrivs att personcentrerad vård leder till att patienter upplever trygghet med vården, samt 
att personalen upplever ökad arbetsro och mindre stress relaterat till arbetet. 
  
I dokumentet Värdegrunder för omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b) beskrivs 
det att arbetet som sjuksköterskor innebär att ha ett ansvar för sitt eget handlande och för 
den kvalitet som erbjuds i vårdandet. I mötet med patienter är det viktigt att alltid ha en 
öppen och empatisk inställning samt uppmärksamhet som kan identifiera patienters behov 
av vård. Att komma in som patienter till till exempel ett sjukhus kan skapa sårbarhet och 
utsatthet. Det är därför viktigt att sjuksköterskor, och andra som arbetar inom vården, har 
kunskap om vad som behövs för att möta patienters behov av att känna sig sedda och hörda 
för att de ska få möjligheter att uppleva tillit, hopp och lindrat lidande. 



 3  

2.2 Vårdande möten 

Hos sjuksköterskor föreligger en vårdande uppgift där vårdandet handlar om att stärka den 
enskilda individens hälsa genom att öka välbefinnande och skapa balans i livet. Ett vårdande 
möte uppstår när sjuksköterskor aktivt bjuder in patienter och där patienter i sin tur aktivt 
svarar på inbjudan. En förutsättning för ett vårdande möte kräver att båda parterna är 
mottagliga för att skapa en kontakt som bygger på respekt och tillit (Dahlberg & Segesten, 
2010). Enligt Ekebergh (2015) bör sjuksköterskor använda alla sina sinnen på ett öppet och 
förutsättningslöst sätt som möter patienters berättelser och uppfattningar om det tillstånd de 
befinner sig i. Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att i det vårdande mötet bidrar 
sjuksköterskor med sitt professionella engagemang som omfattar omvårdnad där individens 
behov sätts först. I det vårdande mötet kan sjuksköterskor ses som följeslagare till patienter 
där de bistår med kunskap, vägledning och stöttning. Ekebergh (2015) skriver att detta 
stärker patienter i deras resa att återfå välbefinnande och hälsa och det ger patienter kraft att 
växa. 

2.3 Vårdande samtal 

Att samtala är en väsentlig del i den mellanmänskliga kontakten och en central del i 
vårdandet (Dahlberg & Segesten, 2010). Fredriksson (2017) som väljer att använda termen 
kommunikation istället för samtal, skriver att kommunikation är en förutsättning för att 
kunna förstå andras verklighet. Kommunikation kan användas som ett medel mellan 
sjuksköterskor och patienter där patienter får chans att förmedla sin berättelse, det kan även 
användas som mål där patienters prioriteringar kommer fram genom utbyte av information. 
Ekebergh och Dahlberg (2015) beskriver att det vårdande samtalet innebär att tala till 
varandra, lyssnar och inte pratar över varandra. Ett bra sätt att börja ett vårdande samtal på 
är genom småprat och genom att bekanta sig med varandra. Det är viktigt att se personen 
som är deltagande i samtalet, vilket innefattar situationens och hela kroppens uttryck. Det 
vårdande samtalet kräver ett intresse och engagemang för patienters berättelser samt en 
öppenhet för vad som kommer fram under samtalet. Vidare förklaras det att om samtalet är 
hårt styrt och rutinbaserat är det svårt att skapa bra förutsättningar för ett vårdande samtal, 
om samtalet är rutinbaserat är det lätt att missa viktig information om enskilda patienter. 
Fredriksson (2017) skriver att kommunikation är något som utövas tillsammans genom en 
relation som skapar en gemenskap 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som har valts att delas in i att vårda 
personcentrerat, personcentrerad vård inom sjuksköterskeutbildningar och patienters 
upplevelser av personcentrerad vård. 

2.4.1 Att vårda personcentrerat 

Santana m.fl. (2018) beskriver att det finns ramar och strukturer för hur personcentrerad 
vård ska gå till, men det saknas praktisk vägledning för hur sjuksköterskor faktiskt ska 
applicera det i sitt dagliga omvårdnadsarbete. Perez-Merino (2014) förklarar att 
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personcentrerad vård utgår från ett mångsidigt tillvägagångssätt. Det är på detta mångsidiga 
tillvägagångssätt som högkvalitativ och effektiv vård bygger på. Ett multidimensionellt hälso- 
och sjukvård främjar personcentrerad vård, det möjliggör för patienter att ta ansvar för den 
egna vården när de kan och vill. Enligt Steenbergen, Van der Steen, Smith, Bright, Kaaijk och 
Maarten (2013) ska sjuksköterskor som arbetar efter personcentrerad vård respektera 
patienters övertygelser och värderingar, detta bevarar patienters autonomi och 
självbestämmande. Perez-Merino (2014) och Britten m.fl. (2017) skriver att sjuksköterskor 
alltid ska vara tillgängliga för patienter och tillgodose deras varierande behov i sjukdom och 
hälsa genom individens liv, detta tillvägagångssätt ska baseras på öppenhet och empati. Inom 
personcentrerad vård är det viktigt att sjuksköterskor lyssnar och hör patienter. Enligt 
Britten m.fl. (2017) baseras personcentrerad vård på patienters filosofi och det är personer 
som står i centrum. Patienter är något objektivt medans personer är något mer än objektivt 
och därför måste sjuksköterskor se bortom sjukdomen. Personer kan ha samma sjukdom, 
men varje person upplever sjukdomen olika. Enligt Moore m.fl. (2017) finns det vissa hinder 
för personcentrerad vård. Dessa hinder kan vara att sjuksköterskor har svårt att bryta gamla 
vanor, att se personen bakom patienten istället för att fokusera på det objektiva och 
medicinska. 

2.4.2 Personcentrerad vård inom sjuksköterskeutbildningar 

Santana m.fl. (2018) kom fram till en ram som innehåller tre ord, struktur, process och 
resultat, som viktiga delar inom personcentrerad vård. För att försöka skapa ett gemensamt 
tillvägagångssätt där sjuksköterskor arbetar inom samma ramar med samma innehållande 
strukturer är det viktigt att ordna med ordentliga utbildningsprogram som lyfter fram dessa 
punkter. Under sjuksköterskeutbildningen är det viktigt att sjuksköterskor lär sig dessa 
ramar och är villig att lära sig att arbeta utifrån en struktur som stödjer personcentrerad 
vård. Utbildning inom personcentrerad vård måste inkludera hela vårdverksamheten som 
håller både i teorin och i praktiken för att tillgodose patienters behov. Steenbergen m.fl. 
(2013) skriver att enligt sjuksköterskestudenter undervisas personcentrerad vård på olika 
sätt, men de är överens om att tillämpningen av denna vård är lättare mot slutet av 
utbildningen. Sjuksköterskestudenter önskar att det läggs mer tyngd på personcentrerad 
vård i sjuksköterskeutbildningar. Teorin om personcentrerad vård önskar studenter lära sig 
innan de går ut och ska tillämpa det i praktiken. Enligt Steenbergen m.fl. (2013) är 
rekommendationen att personcentrerad vård ska undervisas genom hela utbildningen. I 
grundutbildningen för sjuksköterskor bör personcentrerad vård vara en nyckelkomponent då 
det är en kärnkompetens i professionen. Det är viktigt att studenter får lära sig att arbeta 
utifrån detta tillvägagångssätt innan de är klara med sin utbildning, så de kan ge en 
högkvalitativ vård. 

2.4.3 Patienters upplevelser av personcentrerad vård 

Naldemirci m.fl. (2017) beskriver att patienter upplever skillnad på när de blir vårdade 
utifrån personcentrerad vård eller inte, även om de tidigare inte visste vad personcentrerad 
vård innebär. Patienter märker en förändring i mottagandet och uppmärksamheten på 
avdelningar där sjuksköterskor arbetar utifrån personcentrerad vård. De upplever sig sedda 
och hörda av det personliga tillvägagångssättet sjuksköterskor har. Enligt Marshall, Kitson 
och Zeitz (2012) värderar patienter den tid som sjuksköterskor spenderar med dem, samt 
deras tillgänglighet. Något som patienter uppmärksammar och uppskattar är när 
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sjuksköterskor tar sig tid att göra saker som får dem att må bra, när de uppmärksammar 
detaljer och visar att dem bryr sig. Greenfield m.fl. (2014) identifierar punkter utifrån vad 
patienter uttrycker att en god vård ska vara. Att bli behandlad som en hel person, erkännas 
som unik, respekteras, bli lyssnad på, bli omhändertagen med empati och värme, ha 
kontinuitet och vara inblandad i den egna vården. Patienter uttrycker att de vill bli sedda för 
den person som de är och inte enbart för sin sjukdom. Enligt Sharp, McAllister och 
Broadbent (2016) är empati viktigt för patienter. Att sjuksköterskor är uppmärksam på 
patienter och deras individuella behov gör att patienter känner sig värderade, uppskattade 
och viktiga. Genom att sjuksköterskor visar empati kan patienter få tillbaka sin identitet och 
bli mer än en diagnos. Enligt Alharbi, Carlström, Ekman, Jarnebo och Olsson (2014) och 
Adamson, Pow, Houston och Redpath (2017) så uppskattar patienter när sjuksköterskor är 
intresserade av deras personliga situation. Patienter uppskattar när sjuksköterskor tar sig tid 
för dem, att även fast det inte finns tid stressar de inte utan fokuserar på att lära känna 
patienten bakom sjukdomen. Sharp m.fl. (2016) beskriver att genom en vardaglig 
konversation tar sjuksköterskor del av patienters liv och berättelser. Vårdrelation är viktig för 
patienter, de beskriver att det skapar ett djupare förtroende mot både sjuksköterskor och för 
vården. När sjuksköterskor fokuserar på att hitta lösningar till patienters problem upplever 
patienter en känsla av hopp, detta gör att patienters autonomi och självbestämmande 
bevaras. Enligt Alharbi m.fl. (2014) betonar patienter vikten av att få vara delaktiga i sin 
vård. Att få information om sin sjukdom och kunskap om den ger patienter en ökad känsla av 
trygghet och kontroll. Om sjuksköterskor inte lyssnar till vad patienter har att säga om sin 
behandling eller vårdplan, upplever de en ökad oro. Larsson, Sahlsten, Segesten och Polsk 
(2011) beskriver att patienter upplever oro när de inte syns eller blir hörda och har därför 
ingen motivation till att medverka i sin vård. Patienter kan även bli bemötta av 
sjuksköterskor som inte uppmärksammar deras önskemål och åsikter vilket även det kan 
förhindra patientdeltagandet. Det blir även problem för patienter att delta i sin vård om den 
inte är tillräckligt individualiserad. 

2.5 Lagar och styrdokument 

Patientlagen (2014:821) stadgas att hälso- och sjukvård ska främja patienters 
självbestämmande och delaktighet. Vården ska vara lättillgänglig och ges med respekt och 
bekräfta patienters värdighet. Patienter ska få information om sitt hälsotillstånd, 
undersökningar, risker för komplikationer och biverkningar samt metoder för att förebygga 
ohälsa och eftervård. Målet med Patientlagen (2014:821) är att patienter ska vara så delaktig 
som möjligt i sin vård genom att medverka i beslut och åtgärder där deras önskemål och 
funderingar tas i akt. Den information som ges till patienter ska anpassas till patienters 
individuella förutsättningar så som ålder, mognad och språklig bakgrund. Den som ger ut 
informationen bör försäkra sig om att patienter har förstått det dem mottagit. Detta gör att 
patienters behov av trygghet och säkerhet förstärks. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
innehåller bestämmelser gällande sjukvårdsverksamheten och hur den ska bedrivas. Hälso- 
och sjukvårdslagen (2017:30) beskriver att hälso- och sjukvård ska under en allmän 
benämning ge lika vård för alla, lika behandling samt förebygga ohälsa. Vårdverksamhet ska 
tillhandahålla personal som arbetar utefter att uppfylla en god vård där patienter känner sig 
trygga, säkra och där deras självbestämmande och integritet får möjlighet att komma fram. 
Personalen som arbetar inom vården skall vara lättillgänglig och främja god kontakt mellan 
sig själv och patienter. 
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I dokumentet Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a) skrivs det att sjuksköterskor har ett självständigt ansvar att 
vårda så att patienter får ökade möjligheter till att bevara, förbättra eller återfå sin hälsa. 
Sjuksköterskor har även ett ansvar att hjälpa patienter att kunna hantera sjukdom eller 
hälsoproblem och att uppnå bästa möjliga livskvalitet och välbefinnande, samt att göra 
patienter delaktig i vården. Den personcentrerade vården bygger på att patienter blir sedda 
och hörda som unika personer som har individuella behov, det är patienters berättelser som 
vården ska utgå ifrån. Det är när sjuksköterskor lyssnar på patienter som de får en möjlighet 
att vara delaktiga i sin egna vård, sjuksköterskor bör ha i åtanke att patienter är experter på 
sina egna kroppar. 

2.6 Vårdteoretiskt perspektiv 

De vårdteoretiska perspektiven som valts till examensarbetet är tre teorier av Katie Eriksson 
(2014, 2015). De teorier som valts är helhetssynen som handlar om att se den unika 
människan, vårdrelationen som handlar om att skapa en relation mellan vårdaren och 
patienten och ansa leka och lära som handlar om att skapa en individuellt anpassad vård för 
patienter. Teorierna beskriver vikten av att ha kunskap kring mötet med andra människor för 
att utveckla en god och trygg relation där individens unika särdrag lyfts fram. Detta kan 
kopplas till examensarbetet som handlar om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 
personcentrerat. 

2.6.1 Helhetssyn 

Enligt Eriksson (2015) innebär vårdandet att dela i den mening att två människor, vårdaren 
och patienten, formar en relation till varandra vilket leder till en delaktighet av samma 
helhet. Vårdaren måste vara närvarande, modig och osjälvisk för att en förankring med 
helhetssynen på människor ska ske. Att vårda hör till människors natur och faller in i det 
mänskliga beteendet. Helhetssynen innebär en samverkan mellan tro, hopp och kärlek som 
grundar sig i att patienter ska känna tillit, tillfredsställelse och välbehag i både det andliga 
och kroppsliga. Enligt Eriksson (2015) kan människor som helhet delas in i kropp, själ och 
ande. Dessa dimensioner av kropp, själ och ande överlappar varandra och det är i 
överlappningen som helhetssynen representeras. Människor behöver både en kroppslig och 
andlig kontakt i vården, det vill säga psykisk och fysisk tillfredsställelse. Enligt Eriksson 
(2014) har vårdvetenskapens människobild sin utgångspunkt i helhetssynen på människor. 
Alla människor är olika och det finns gemensamma drag hos människor men även unika 
särdrag. Därför är det viktigt att vårdaren individanpassar vården efter patienter, vilket 
betyder att vårdaren utgår från varje individs unika särdrag och ska inte jämföras med andra 
människor. När vårdare har denna holistiska hållningen så innebär det att vårdaren är lyhörd 
och närmar sig patienten ödmjukt och med ett öppet förhållningssätt. Rutiner ska undvikas 
och istället ska varje möte med patienten ses som en unik situation. När vårdaren planerar 
vården ska det ske i samråd med patienter, vårdaren ska se så att patienters individuella 
behov och prioriteringar tillfredsställs. Eriksson (2015) skriver att vårdaren måste vara 
medveten om samband och hur allting samverkar för att få ett helhetsperspektiv. 
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2.6.2 Vårdrelationen  

Relationen mellan vårdare och patienter beskrivs som kärnan i vårdandet (Eriksson, 2014). 
Eriksson (2015) beskriver att alla människor är beroende av andra för att finna en mening, 
både i det fysiska och det psykiska. Vårdaren ska utifrån ett ömsesidigt förhållningssätt skapa 
en professionell vänskap med patienter genom att förmedla tro, hopp och kärlek. 
Vårdrelationen handlar om en äkthet från vårdarens sida och ger patienter en chans att 
uttrycka sig själva och att växa och vårdarens syn på människan avgör formen och innehållet 
i relationen. Det är endast när människan känner en frihet som den kan dela med sig av hela 
sig själv. Enligt Eriksson (2014) är syftet i vårdrelationen att stödja patienters alla 
hälsoprocesser och det kan endast ske genom ett äkta möte. I relationen bekräftas den andras 
existens, det ställs inga krav och vårdaren forcerar inte fram en konversation utan bjuder in 
patienter. Patienter får här lära sig att ta emot och att ge, som hjälper till att skapa en djupare 
förståelse för patienters begär, behov och problem. Genom att vårdaren skapar en god och 
äkta relation till patienter ökar vårdarens kunskap om patienter vilket bidrar till att 
vårdprocessen förblir vårdande och stödjer patienters hälsoprocesser. I vårdprocessen 
framkommer information och vårdaktiviteters utförande. En utebliven vårdrelation ökar 
risken för att den goda vården tappas bort och att patienters utveckling mot en bättre eller 
återställd hälsa uteblir. 

2.6.3 Ansa, leka och lära 

Eriksson (2015) beskriver vårdandet genom att ansa, leka och lära. Genom reflektion ska 
vårdaren skapa en individuellt anpassad omvårdnad för patienter där vårdaren gör en 
enskild bedömning och anpassar ansning, lekande och lärande utefter patienters behov för 
att stärka deras hälsoprocesser. Eriksson (2015) skriver att ansa utmärks av beröring, närhet 
och värme, vilket innebär att vilja den andra väl. Ansning skapar främst ett kroppsligt 
välbehag och en känsla av att bli omhändertagen. Leken beskrivs som en väg till hälsa, som 
även främjar utvecklingen hos människan och ger utrymme för önskemål. I leken kan 
konflikter lösas och patienter har en möjlighet att anpassa vården utefter sina egna krav och 
skapa sig en egen identitet. Lärandet innebär en ständig utveckling hos människan och utgör 
en av livets grunddimensioner. Lärandet leder fram till nya möjligheter och val för 
människan som handlar om ett självförverkligande som resulterar i individuell växt och 
oberoende. 

2.7 Problemformulering 

Personcentrerad vård innebär att fokuset i omvårdnaden ligger på personen bakom patienten 
och på att vårda deras individuella behov, inte endast deras sjukdom. En central del inom 
personcentrerad vård är att skapa en god vårdrelation mellan patienter och sjuksköterskor. 
Tidigare forskning visar att patienter upplever en ökad delaktighet när personcentrerad vård 
tillämpas, samt att de känner sig hörda, sedda och bekräftade. Patienter värderar den tid som 
sjuksköterskor spenderar med dem och uppskattar att de vill veta mer om deras liv. De 
uppskattar att bli vårdade med respekt och medkänsla. Sjuksköterskor har ett ansvar att följa 
lagar och styrdokument som stadgar att vården ska ges med respekt, samt främja patienters 
delaktighet och självbestämmande. I det vårdteoretiska perspektivet beskrivs det att en 
helhetssyn på patienter är en viktig del inom vården och att skapa en bra vårdrelation är 
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kärnan för en god vård. Trots att personcentrerad vård ska tillämpas kan patienter lägga 
märke till att sjuksköterskors bemötande variera och de kan erfara att den personcentrerade 
vården uteblir från tid till tid. När personcentrerad vård inte tillämpas blir omvårdnaden av 
patienter sämre och de känner sig inte hörda och sedda. Att skapa en djupare förståelse av 
personcentrerad vård och erfarenheter kring arbetet är viktigt för att sjuksköterskor ska 
kunna tillämpa en individanpassad vård för den enskilda patienten. Sjuksköterskor har en 
viktig roll inom omvårdnadsarbetet och en ökad kunskap om personcentrerad vård kan leda 
till en bättre kvalitet på vården där patienter känner sig tillfredsställda. 

3 SYFTE 

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

4 METOD 

Till examensarbetet hade en kvalitativ litteraturstudie med en beskrivande syntes används 
utifrån Evans (2002). Enligt Friberg (2017) används litteraturstudier för att kunna beskriva 
och ge en bättre förståelse för erfarenheter, förväntningar och behov av ett fenomen. För det 
praktiska vårdarbetet kan kvalitativa studier vara vägledande och ge en ökad förståelse för 
förändrade livssituationer. I en litteraturstudie sammanställs resultat från tidigare kvalitativ 
forskning och bildar en ny helhet. Ett analysarbete enligt Friberg (2017) är en rörelse från 
helhet till delar som sedan sätts ihop och bildar en ny helhet. De valda artiklarna till 
examensarbetets resultat har analyserats enligt Evans (2002) analysmetod. Stegen i 
analysmetoden beskrevs i stora drag som insamling av datamaterial, genomgång av 
artiklarna, skapande av teman och subteman samt bearbetning av materialet för skapandet 
av en ny helhet. 

4.1 Datainsamling och urval 

Det första steget enligt Evans (2002) analysmetod är att samla in datamaterial till studien 
som besvarar syftet. Detta skedde genom att söka vetenskapliga artiklar i relevanta 
databaser. Databaserna som valdes för att hitta vetenskapliga artiklar till examensarbetet var 
CINAHL plus och PubMed, som valdes då de var vårdvetenskapligt inriktade. 
 
Sökorden som användes för att hitta vetenskapliga artiklar med fokus på sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge personcentrerad vård var ”person centred care”, person centredness, 
person centred care, person centred, patient centred care, nurse-patient relationship, nurse-
patient relations, nurse patient interaction, nursing care, nurses experience, nurse education, 
nurse, study, practice, action research, age, environment, age, alzheimer’s disease. Dessa 
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sökord har använts enskilt eller i följd i olika kombinationer med ordet AND som boolesk 
söklogik, se bilaga A. Sökmatris. Ordet AND valdes för att koppla ihop två eller flera sökord 
(Östlundh, 2017). På ett sökord användes citattecken, efter rekommendation från 
bibliotekarien på Mälardalens högskola, detta gjordes för att rama in flera ord och endast få 
träffar när dessa ord kom i följd. Citattecknen valdes att användas på “person centred care” 
för att inte få träffar på orden separat. Sökorden valdes att användas efter översättning från 
svenska till engelska med hjälp av online lexikonet Bab.la (u.å.).  
  
I CINAHL plus gjordes inkluderingen Peer Reviewed. Polit och Beck (2012) skriver att en 
artikel som är peer reviewed har granskats av andra forskare, som gjort en rekommendation 
om dess hållbarhet. I PubMed fanns inte begränsningen peer review, därför användes 
Ulrichsweb för att kontrollera tidskriftens hållbarhet. Inkluderingar som gjordes i de båda 
databaserna var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade inom årsspannet 
2009-2019, för att få uppdaterad forskning, samt att artiklarna följde en vetenskaplig 
struktur med inledning, syfte, metod och resultat. Vidare valdes att inkludera vetenskapliga 
artiklar som handlade om personcentrerad vård på avdelningar på sjukhus, vårdcentraler och 
inom äldreomsorg. Det exkluderades inte någon form av vårdinrättning då examensarbetet 
eftersträvade en övergripande helhetssyn på sjuksköterskors erfarenheter av att ge 
personcentrerad vård.  
  
Exklusionskriterier var att välja bort vetenskapliga artiklar som var skrivna på andra språk 
än engelska, som hade en kvantitativ ansats och gjordes på andrahandskällor. Även 
vetenskapliga artiklar med fokus på specialistsjuksköterskor exkluderades. Artiklar som 
innehöll blandade yrkesprofessioner inom vårdarbete eller patienters erfarenheter valdes att 
användas om deras erfarenheter var tydligt separerade i resultatet och sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge personcentrerad vård gick att urskilja. 
 
Under datainsamlingen lästes 88 abstracts för att se om de vetenskapliga artiklarna svarade 
mot examensarbetets syfte. Om abstractet var relevant lästes de i fulltext. Av de 33 artiklar 
som lästes i fulltext valdes tillslut 13 artiklar ut då deras resultat kunde knytas till 
examensarbetets syfte. De 13 artiklar som valdes ut granskades sedan utifrån Fribergs (2017) 
granskningsfrågor, under granskningsprocessen föll en artikel bort då den var inriktad mot 
specialistsjuksköterskor. Friberg (2017) beskriver exempel på 14 granskningsfrågor för 
kvalitativa studier. Av dessa 14 frågor valdes elva stycken att användas i examensarbetets 
granskningsprocess, då skribenterna ansåg att dessa elva granskningsfrågor täckte en 
ordentlig grund för att den vetenskapliga artikeln skulle vara relevant för det examensarbetet 
sökte efter. Granskningsfrågorna omformulerades så att det gick att svara ja eller nej på för 
att sedan kunna betygsätta dem för att urskilja kvaliteten på artikeln. Varje ja motsvarade ett 
poäng och varje nej motsvarade noll poäng vilket ledde till en högsta möjliga totalpoäng på 
elva av elva, detta bifogas i bilaga B. Kvalitetsgranskningstabell. De artiklar som hade för 
många nej och en totalpoäng på under sex av elva valdes att exkluderas från examensarbete 
då deras kvalitet ansågs vara för låg. De tolv artiklar som valdes att användas i 
examensarbetet redovisas i bilaga C. Artikelmatris. 
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4.2 Dataanalys 

Det andra steget i Evans (2002) analysmetod är att artiklarna från datainsamlingen ska läsas 
flera gånger om för att få en djupare förståelse för dess innehåll. Vidare identifieras 
nyckelfynd utifrån artiklarnas resultat som svarar på examensarbetets syfte. De tolv 
artiklarna som valdes till examensarbetet lästes först individuellt av skribenterna flera gånger 
för att skapa en förståelse och en mer detaljerad inblick i dess innehåll. Under läsningens 
gång låg fokuset både på detaljerna i artikeln. För varje omläsning av artiklarna användes en 
markeringspenna för att stryka under stycken och meningar som kunde svara på 
examensarbetets syfte som var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge 
personcentrerad vård. Därefter gick de tolv artiklarna igenom tillsammans. Vidare skrevs de 
markerade meningarna och delar av meningarna ned på linjerade papper, detta för att skapa 
en överblick över de nyckelfynd som tagits ut från varje artikel, totalt hittades 117 nyckelfynd. 
  
Steg tre i Evans (2002) analysmetod innefattar skapandet av teman och subteman utifrån de 
nyckelfynd som identifierats i det tidigare steget. Efter att varje nyckelfynd skrivits ner på 
linjerade papper användes det överstrykningspennor i rosa och orange för att dela in 
nyckelfynden i teman där likheter och skillnader identifierades. Det rosa temat fokuserade på 
sjuksköterskors inställning och bemötande av patienter och det orange teamat fokuserade på 
sjuksköterskors arbetsrelaterade erfarenhet. Efter att dessa teman delats upp lästes 
nyckelfynden en gång till för att ytterligare särskilja skillnader och likheter som resulterades i 
fem subteman. Detta gjordes genom att det användes rosa, gul och blå 
överstryckningspennor för det rosa temat, samt att det användes orange och grön 
överstryckningspennor till det orangea temat. Nyckelfynden skrevs ner på Post-it lappar med 
motsvarande färg och placerades ut på ett bord för att få en överblick över de subteman som 
uppkommit. Under denna process flyttades nyckelfynd om, samt eventuellt togs bort, för att 
säkerställa att alla nyckelfynd under samma subteman handlade om liknande erfarenheter. 
Detta resulterade i två huvudteman, ett med tre subteman och ett med två subteman, 
exempel på nyckelfynd som lett fram till ett tema presenteras i tabell 1. 
 
I steg fyra enligt Evans (2002) ska teman och subtema bilda en ny helhet som refererar 
tillbaka till examensarbetets originalartiklar. I examensarbetets resultat bearbetades 
nyckelfynden och artiklarnas resultat för att skapa en ny sammanhängande helhet av 
sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård. 
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Tabell 1. Exempel på nyckelfynd som lett till tema och subteman. 

Nyckelfynd  Tema  Subteman 

”I think one of the main things is 

to get to know your patient, see 

what they would find valuble.” 

(Ross, Tod & Clarke, 2014, s.1227) 

   

”Showing respect for the patient’s 

integrity, respecting the physical 

and psychological features of the 

patient.” (Andersson, Willman, 

Sjöström‐Strand & Borglin, 2015, s. 

5) 

  Att se patientens individuella 

behov 

”I think it’s important to start from 

the patient, where he/she is 

coming from.” (Andersson, 

Willman, Sjöström‐Strand & 

Borglin, 2015, s.6) 

Förutsättningar i det 

patientnära arbetet 

 

 

Att visa hänsyn 

”Nurses practice of PCC was 

influenced by their knowledge of 

the person and level of their 

engagement in the caring 

process.” (Nilsson, Edvardsson & 

Rushton, 2019, s.3) 

   

”Empathy is a therapeutic tool that 

can be defined as the ability to 

understand another persons 

feelings” (Hayajneh & Shehadeh, 

2014, s.442) 

   

 

Att visa empati 

”Need to show empathy within 

their care and thinking (Clifford & 

Doody, 2018, s.30) 

   

 

4.3 Etiska överväganden 

Det finns regler och föreskrifter som reglerar forskningsarbetet, men det är forskaren själv 
som har det yttersta ansvaret över att det som skrivs är moraliskt acceptabelt och av god 
kvalitet. Forskaren ska följa något som kallas för god forskningssed (CODEX, 2019). Viktiga 
aspekter inom forskning är ärlighet och hederlighet enligt Kjellström (2017). Codex (2019) 
och Kjellström (2017) syftar till att oredligheter inom forskning är att plagiera, stjäla, 
förvränga, fabricera och förfalska vetenskaplig data. Vilket innebär avsiktlig manipulering 
eller fusk, som är etiskt inkorrekt. Enligt Codex (2019) sker det granskningar på olika nivåer 
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för att säkerställa kvaliteten på forskningen, en del av denna granskning sker av oberoende 
granskare och det kallas för peer review. Kjellström (2017) skriver att valet av begrepp är 
viktigt då vissa begrepp kan tolkas olika. Översättning av utländska begrepp kan även skapa 
problem då det kan vara svårt att hitta ett bra motsvarande ord på svenska. I detta 
examensarbete hade det vid översättning från engelska till svenska användes online lexikonet 
Bab.la (u.å.) för att få ett bra och korrekt motsvarande ord. I examensarbetet skedde 
referering enligt American Psychological Association (2019) för att hålla sig till det 
vetenskapliga vid skapandet av ny text. Genom att referera enligt APA-style undveks plagiat 
då det skedde en hänvisning till de originalkällor som använts och läsaren kunde följa vad 
som var hämtat från andra och inte. Detta gjorde att läsaren själv kunde gå tillbaka och titta i 
originalkällorna. 
  
Polit och Beck (2012) skriver att vid studier som görs på människor ska etiska aspekter alltid 
has i åtanke och de etiska principerna övervägas. Studier som involverar människor ska 
undvika att vara skadande, de ska skydda människans integritet och vara för ett gott ändamål 
(Polit & Beck, 2012). I valet av vetenskapliga artiklar till examensarbetet hade dess etiska 
aspekter övervägts och endast valts om de hade ett etiskt godkännande. 

5 RESULTAT  

I resultatavsnittet besvaras syftet med hjälp av befintlig forskning inom vårdvetenskap. Syftet 
med examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad 
vård. I tabell 2 presenteras de teman och subteman som framkom i analysen och som vidare 
beskrivs i löpande text.  

Tabell 2.  Översikt på teman och subteman 

Tema  Subtema 

  Att se patientens individuella behov 

Förutsättningar i det patientnära arbetet  Att visa hänsyn 

  Att visa empati 

  Tidsbrist 

Begränsningar i det patientnära arbetet  Bristande kommunikation mellan 

yrkesprofessioner 
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5.1 Förutsättningar i det patientnära arbetet 

Det första temat som uppkom var Förutsättningar i det patientnära arbetet, där tre subteman 
uppkom, Att se patientens individuella behov, Att visa hänsyn och Att visa empati, som enligt 
sjuksköterskornas erfarenheter var bidragande faktorer till hur den personcentrerade vården 
synliggjordes i omvårdnadsarbetet. 

5.1.1 Att se patientens individuella behov 

Sjuksköterskornas fokus var att hjälpa och stödja patienterna (Jangland, Larsson & 
Gunningberg, 2011), samt att ge individualiserad vård och en viktig förutsättning för att detta 
skulle fungera var öppenhet och respekt (Bolster & Manias, 2010). Genom att arbeta utifrån 
ett personcentrerat förhållningssätt hade sjuksköterskornas syn på patienterna förändrats, 
deras erfarenheter var att det krävdes att vårda och möta patienterna med öppenhet 
(Hayajneh & Shehadeh, 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter var att när de vårdade med 
denna öppenhet kunde de lyssna och ta till sig patienternas livshistoria och höra deras 
individuella önskningar (Clifford & Doody, 2018; Nilsson, Edvardsson & Rushton, 2019; 
Ross, Tod & Clarke, 2014). En sjuksköterska beskrev det som att “I think it’s important to 
start from the patient, where he/she is coming from and what level that is.” (Andersson, 
Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015, s. 6). Sjuksköterskorna ansåg även att det var 
viktigt att respektera patienternas individualitet och upplevelser av hälsa när de vårdade 
personcentrerat (Nilsson m.fl., 2019; Ross m.fl., 2014), patienterna var experter på att leva 
med sin sjukdom och detta respekterade sjuksköterskorna (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, 
Bucknell & Ringdal, 2018). Deras erfarenheter var även att denna öppenhet hjälpte de att 
visa att patienternas individualitet var viktigt (McAllister, Moyle, Billet & Zimmer-Gembeck, 
2009). 
  
Sjuksköterskornas erfarenhet var att personcentrerad vård tillämpades när fokuset låg på 
patienternas behov (Hayajneh & Shehadeh, 2014; Kieft, Brouwer, Francke & Delnoij, 2014; 
Oxelmark m.fl., 2018). En sjuksköterska beskrev det som att “I try to think of it this way as 
having the human being, the person, in the centre. Not just being a disease.” (Oxelmark m.fl., 
2017, s. 617). Sjuksköterskornas erfarenheter var att det var viktigt att vårda med patienterna 
som utgångspunkt, samt att respektera patienternas autonomi och integritet (Andersson 
m.fl., 2015), vilket gjorde att patienterna blev mer än ett objekt (Nilsson m.fl., 2019). 
Sjuksköterskornas erfarenheter av den personcentrerade vården var att de behövde ha 
information om patienternas liv och deras prioriteringar. Denna information kunde 
sjuksköterskorna få när de lärde känna patienten (Clifford & Doody, 2018; Ross m.fl., 2014). 
När sjuksköterskorna lärde känna patienterna kunde de etablera relationer (Bolster & 
Manias, 2010; Jangland m.fl., 2011; Kieft m.fl., 2014). Deras erfarenheter av att etablera 
relationer var att det krävdes öppenhet och respekt (Jangland m.fl., 2011), bra 
kommunikation och ett skapande av en personlig kontakt (Ross m.fl., 2014), samt att föra 
aktiva och öppna diskussioner med patienterna (Bolster & Manias, 2010). Patienterna var 
personer med styrkor och svagheter som har individuella behov och resurser, detta var något 
som sjuksköterskorna respekterade och de måste möta patienterna med öppenhet (Jangland 
m.fl., 2011). Inom personcentrerad vård var sjuksköterskornas erfarenheter att utav respekt 
för patienterna skulle samma ansträngning göras oavsett patienternas situation och sjukdom 
(Ross m.fl., 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter var att deras förmåga att vara öppen 
påverkade deras omvårdnadsarbete, förmågan att etablera relationer och den 
personcentrerade vården (Nilsson m.fl., 2019). 
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5.1.2 Att visa hänsyn 

Inom personcentrerad vård var sjuksköterskornas erfarenheter att det var viktigt att ta 
hänsyn till patienternas individuella behov och att sjuksköterskorna såg alla aspekter av 
patienterna (Ross m.fl., 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter var att de skulle ta hänsyn till 
patienternas individuella prioriteringar, resonemang och önskningar och involvera dessa i 
den personcentrerade vården (Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018). En sjuksköterska 
beskrev det som att “When I stand in front of a patient, I take a deep breath and stay there 
until he or she seems to have said all there is to be said…” (Oxelmark m.fl., 2018, s.215) Deras 
erfarenheter var att det var viktigt att ta hänsyn till hur mycket patienterna ville delta i 
omvårdnaden men att de alltid uppmuntrade till deltagande då det ansågs vara en väsentlig 
del i omvårdnaden (Andersson m.fl., 2015; Jangland m.fl., 2011; Schwind, Lindsay, coffey, 
Morrison & Mildon, 2014). För att patienterna skulle kunna vara delaktiga i sin vård var 
sjuksköterskornas erfarenheter att det var viktigt att hålla patienterna uppdaterade och 
informerade angående deras vårdplan, kommande vård och hälsotillstånd (Bolster & Manias, 
2010; Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018). När patienterna involverades i 
omvårdnaden skedde det ett samspel mellan sjuksköterskorna och patienterna, vilket även 
kunde leda till en högre kvalitet på omvårdnaden (Andersson m.fl., 2015; Rose & Yates, 
2013). Den erfarenhet sjuksköterskorna hade var att det var viktigt att ta hänsyn till vad 
patienterna klarade av att göra själva eller vad de ville göra själva och fanns där som stöd 
(Bolster & Manias, 2010; Ross m.fl., 2014). En sjuksköterska beskrev det som att “The 
patients need to be informed about the possibilities, what are your opportunities here, to be 
able to participate and take decisions about their care.” (Oxelmark m.fl., 2018, s. 616). För att 
ta hänsyn till patienternas individualitet och kapacitet presenterade sjuksköterskorna 
valmöjligheter och såg till att patienterna förstått de alternativ som blivit presenterat, deras 
erfarenheter var att detta ökade patienternas delaktighet i vården då de tilläts att ge åsikter, 
ställa frågor och be om råd från sjuksköterskorna. När patienterna hade tagit beslut hade 
sjuksköterskorna erfarenheterna att det var viktigt att ta hänsyn till dessa beslut, även om de 
inte höll med besluten. När sjuksköterskorna visade hänsyn för patienterna förankrades den 
personcentrerade vården i omvårdnaden (Andersson m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018). 

5.1.3 Att visa empati 

Sjuksköterskorna beskrev att det krävdes erfarenhet för att kunna ta sin roll som 
sjuksköterska på allvar, våga rannsaka sig själva och visa empati. Det som fanns inom en 
kunde då förmedlas utåt och den personcentrerade vården kunde tillämpas mer 
tillfredställande (Keift m.fl., 2014; Schwind m.fl., 2014). Genom att visa empati kunde 
sjuksköterskorna tillämpa omvårdnad med hög kvalitet och medkänsla som riktade sig mot 
varje enskild patient. Sjuksköterskorna kunde då se att varje situation de ställdes inför var 
annorlunda (Clifford & Doody, 2018). En sjuksköterska beskrev det som att ”To use the 
patients’ own picture about the kind of care they wish, how they want it to be like. To 
consider their kind of situation.” (Oxelmark m.fl., 2018, s. 616) Sjuksköterskorna beskrev att 
empati var en viktig del inom omvårdnaden och det patientnära arbetet som skedde varje 
dag. Det handlade om att hitta en balans i förhållande till sig själva och till den de skulle 
vårda vilket ökade medkänslan för patienterna och sjuksköterskorna kunde då lyssna och 
stötta patienterna på en mer jämlik nivå (Andersson m.fl., 2015: Nilsson m.fl., 2019). 
Sjuksköterskorna beskrev att omvårdnaden innefattade att lyssna på patienternas berättelser 
och att de hade ett stort ansvar gentemot patienterna. Omvårdnaden gynnades av att 
sjuksköterskorna visade empati där de hade en insikt i att varje patient var unik med egna 
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särdrag och behov. Detta ökade det personcentrerade tillvägagångssättet och omvårdnaden 
av patienterna kunde utvecklas (Andersson m.fl., 2015; Hayajanen & Shehadeh, 2014). 
Sjuksköterskornas erfarenhet var att empati för patienterna och dess sjukdom gjorde att de 
kunde tillämpa den personcentrerade vården på ett sätt som lyfte patienterna (Bolster & 
Manias, 2010; Clifford & Doody, 2018). De beskrev även att empati blev mer synlig i 
vårdandet av patienterna desto längre arbetslivserfarenhet sjuksköterskorna hade och att det 
inte var en självklarhet för en ny examinerad som kom ut i det praktiska arbetet (Hayajanen 
& Shehadeh, 2014; Keift m.fl., 2014). Med arbetslivserfarenhet kom förmågan att visa empati 
och en ökad medkänsla för patienterna vilket gjorde att det kunde ske ett genuint möte 
mellan sjuksköterskorna och patienterna (Nilsson m.fl., 2019). För att mötet med patienterna 
skulle bli så genuint som möjligt beskrev sjuksköterskorna att de strävade efter att visa 
empati för att de skulle nå varje enskild patient, utan att de själva blev tyglade av 
patienternas känslor, och kunde därefter vårda mer personcentrerat (Andersson m.fl., 2015). 
Detta byggde upp ett förtroende mellan sjuksköterskorna och patienterna som skapade en 
atmosfär av trygghet och vård av hög kvalitet (Nilsson m.fl., 2019).          

5.2 Begränsningar i det patientnära arbetet 

Det andra temat som uppkom var Begränsningar i det patientnära arbetet, där två subteman 
uppkom, Tidsbrist och Bristande kommunikation mellan yrkesprofessioner, som enligt 
sjuksköterskors erfarenheter var hinder för tillämpningen av den personcentrerade vården i 
omvårdnadsarbetet.  

5.2.1 Tidsbrist 

En tung arbetsbelastning och otillräcklig bemanning i antal sjuksköterskorna som arbetade 
under ett arbetspass gjorde att sjuksköterskorna blev begränsade i hur mycket tid de kunde 
ägna åt varje enskild patient. Av erfarenhet blev den personcentrerade vården lidande då 
mötet med patienterna blev kortare än vad sjuksköterskorna önskade (Andersson m.fl., 2015; 
Bolster & Manias, 2014; Schwind m.fl., 2014). Tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna blev 
avbrutna i det patientnära omvårdnadsarbetet. För att kunna tillämpa personcentrerad vård 
krävdes engagemang i patienternas individuella behov och begär och för detta krävdes tid 
och en ordentlig bemanning av sjuksköterskorna (Clifford & Doody, 2018; Oxelmark m.fl., 
2018). Sjuksköterskorna beskrev att de allt för ofta blev begränsade i det patientnära 
omvårdnadsarbetet då det alltid fanns annat som skulle göras och alltid något som skulle 
dokumenteras eller skrivas ut (Anderson m.fl., 2015; Schwind m.fl., 2014). Av erfarenhet 
beskrev sjuksköterskorna att vårdkvaliteten blev försämrad och den personcentrerade vården 
riskerade att utebli om det inte fanns tillräckligt med tid. De registrerade själva när 
omvårdnaden utfördes förhastat och förkortat (Keift m.fl., 2014).  
 

The best reminder is the one from the patients, you notice when you’re a bit too quick, 
and don’t discuss enough with them, everything takes more time and the climate 
becomes a bit bad and not as good as it could be (Oxelmark m.fl., 2018, s. 615). 

 
Sjuksköterskorna beskrev att de inte alltid hann sätta sig ner och samtala med patienterna 
utan de uttryckte att de stod vid sängkanten och visste att det fanns andra arbetsuppgifter 
som väntade. Detta tog fokus från det väsentliga omvårdnadsarbetet och den 
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personcentrerade vården blev lidande (Andersson m.fl., 2018). Sjuksköterskornas 
erfarenheter var att de blev tvungna att lämna det vårdande och personcentrerade 
perspektivet när de begränsades till andra arbetsuppgifter. När de begränsades i sina samtal 
med patienterna kunde de inte i samma utsträckning, som om tiden hade funnits, skräddarsy 
omvårdnaden runt patienternas individuella behov och begär (Oxelmark m.fl., 2018). När de 
hade möjlighet att arbeta med en mindre grupp patienter beskrev sjuksköterskorna att mötet 
med patienterna blev längre och den personcentrerade vården inte lika begränsad (Rose & 
Yates, 2013). Tidsbegränsningen skulle kunna minskas enligt sjuksköterskorna om det fanns 
en fördelad arbetsbörda, i form av fler sjuksköterskorna under ett arbetspass. Även tydliga 
rutiner påtalade sjuksköterskorna skulle minska deras begränsningar i det patientnära 
arbetet och de skulle då kunna vara mer tillgängliga (Nilsson m.fl., 2019). Tidsbegränsningen 
gjorde att de ofta blev tvungna att lämna omvårdnaden vidare till annan vårdpersonal 
(Bolster & Manias, 2010). 

5.2.2 Bristande kommunikation mellan yrkesprofessioner 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att en bristande kommunikation mellan olika 
yrkesprofessioner kunde leda till en negativ arbetsmiljö och påverka kvaliteten på vården 
(Ross m.fl., 2014). För att kunna ge en personcentrerad vård krävdes det en god 
kommunikation mellan olika yrkesprofessioner, det krävdes ett professionellt arbetssätt och 
en attityd som var tillmötesgående (Kieft m.fl., 2014; Nilsson m.fl., 2019; Rose & Yates, 
2013). Av erfarenhet beskrev sjuksköterskorna att i vilken grad den personcentrerade vården 
kunde tillämpas påverkades av hur kommunikationen fungerade på arbetsplatsen och hur 
samspelet mellan kollegor fungerade. Sjuksköterskornas erfarenheter var att när 
kommunikationen med andra professioner var bristande blev den personcentrerade vården 
lidande och vårdkvaliteten försämrades (Bolster & Manias, 2010; Clifford & Doody, 2018). 
Ett bra och tillförlitligt samarbete mellan yrkesprofessionerna skapade en ökad arbetsro 
bland sjuksköterskorna då arbetet och eventuella åtgärder och behandlingar av patienterna 
var uppstrukturerat, vilket underlättade den personcentrerade vården och planeringen kring 
patienterna (Hayajneh & Shehadeh, 2014). En större kunskap om och för andra professioners 
ansvarsområden och arbetsbelastning krävdes för ett bra samarbete inom vården skulle ske. 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att när kommunikationen brast uppstod det en osäkerhet 
om ansvarsområden och förståelsen för hur den andras arbetsplanering såg ut (Bolster & 
Manias, 2010). Detta kunde då leda till missförstånd och att patienterna blev informerade om 
olika åtgärder av olika professioner (Kieft m.fl., 2014) eller att viktig information inte 
förmedlades vidare, då sjuksköterskorna kunde tro att någon från en annan profession har 
förmedlat det redan (Bolster & Manias, 2010). En sjuksköterska beskrev det som att “I know 
that the pharmacist does explain the medications quite thoroughly with the patient, so I was 
always under the impression that it was their role to do so.” (Bolster & Manias, 2010, s. 161). 
Av erfarenhet hade sjuksköterskorna märkt att vid en bristande kommunikation uteblev den 
individualiserade vården och en mer generell standardvård gavs (Nilsson m.fl., 2019). Detta 
då det lades mer tid på att försöka få tag på andra professioner istället för att fokusera på det 
patientnära arbetet (Bolster & Manias, 2010). Sjuksköterskorna beskrev även att utbyte av 
kunskap mellan yrkesprofessionerna kunde försummas om de inte samarbetade och inte 
avsatte tid för att kommunicera med varandra (Ross m.fl., 2014). 
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6 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet avser att redogöra för resultatdiskussion, metoddiskussion och 
etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge 
personcentrerad vård. I resultatet framkom två teman, det första temat var Förutsättningar i 
det patientnära arbetet där sjuksköterskornas erfarenheter var att den personcentrerade 
vården kom fram genom Att se patientens individuella behov, Att visa hänsyn och Att visa 
med empati. Av sjuksköterskornas erfarenheter fanns även hinder för den personcentrerade 
vården, därav framkom det andra temat Begränsningar i det patientnära arbetet. 
Sjuksköterskornas erfarenheter var att graden av personcentrerad vård påverkades av 
Tidsbrist och Bristande kommunikation mellan yrkesprofessioner. 
 
Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad vård var att det 
krävdes att vårda och möta patienterna med öppenhet och respekt. Att de som sjuksköterskor 
skulle vara öppna till att höra patienternas livshistoria och individuella önskningar och möta 
dessa med respekt. Detta kan kopplas till tidigare forskning som beskriver att sjuksköterskor 
ska arbeta utifrån ett tillvägagångssätt som baseras på öppenhet (Britten m.fl., 2017). 
Personcentrerad vård innebär att respektera patienters upplevelser av ohälsa. Sjuksköterskor 
behöver vårda utifrån patienters behov och lyssna på deras prioriteringar, för att kunna vårda 
utifrån detta krävs det en öppenhet och en vilja från sjuksköterskors sida (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a). Det är viktigt att de har en öppen inställning för att kunna 
identifiera patienters behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). I samtal med 
patienter ska sjuksköterskor vara öppna för vad som kan komma fram (Ekebergh & 
Dahlberg, 2015), samma gäller i varje möte med patienter (Ekebergh, 2015). Detta stämmer 
även överens med Erikssons (2014) teorier om att alla människor är olika och därför ska 
vården anpassas efter patienters unika särdrag, detta kräver att vårdaren är lyhörd, ödmjuk 
och närmar sig patienter med ett öppet förhållningssätt. Patienters förtroende för 
sjuksköterskor grundar sig i den relation som skapas (Sharp m.fl., 2016). Relationen mellan 
vårdare och patient beskrivs som kärnan i vårdandet (Eriksson, 2014). Detta stärks av 
resultatet som visade att sjuksköterskorna ansåg att lära känna patienterna och etablera 
relationer som en stor del av den personcentrerade vården. Deras erfarenheter var att det 
krävdes att vara öppen och respektfull när de skulle etablera relationer med patienterna, 
detta ansågs viktigt för att få information angående patienterna som kunde underlätta 
tillämpandet av personcentrerad vård. Skribenterna till examensarbetet diskuterar att 
personcentrerad vård ses som positivt både av sjuksköterskor och patienter då 
sjuksköterskor lär känna patienter på ett mer personligt plan, något som alltid bör tillämpas 
för att uppnå en god vård. Genom att sjuksköterskor har en öppen inställning kan deras 
omvårdnadsarbete bli mer personcentrerad. 
  
Resultatet visade att sjuksköterskornas erfarenheter av personcentrerad vård var att de skulle 
ta hänsyn till patienternas individuella behov och prioriteringar. De ansåg även att det var 
viktigt att ta hänsyn till hur mycket patienterna ville vara delaktiga i deras vård, men att de 
alltid uppmuntrade till deltagande. Detta överensstämmer med tidigare forskning där 
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patienter beskriver att de känner sig värderade, uppskattade och viktiga när sjuksköterskor 
uppmärksammar deras individuella behov (Sharp m.fl., 2016). Personcentrerad vård är en 
vård där patienter står i centrum (McCane & McCormak, 2013). Sjuksköterskor har ett 
ansvar att göra patienter delaktiga i vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Patienter 
uttrycker att det är viktigt att vara delaktiga i vården, att få information och ge åsikter ger 
patienter en ökad känsla av trygghet och kontroll (Alharbi m.fl., 2014). Planeringen av 
vården ska ske i samråd med patienter och tillfredsställa deras individuella behov (Eriksson, 
2014). Patientlagen (2014:821) stadgar att hälso- och sjukvård ska främja patienters 
delaktighet. Målet med Patientlagen (2014:821) är att patienter ska vara så delaktiga som 
möjligt i sin vård genom att få information om sitt hälsotillstånd, medverka i beslut och 
åtgärder där deras önskemål och funderingar tas i akt. I likhet med Patientlagen (2014:821) 
visade resultatet att sjuksköterskorna höll patienterna uppdaterade och informerade 
angående deras vård och hälsotillstånd vilket enligt sjuksköterskornas erfarenheter ökade 
patienternas deltagande. För att ta hänsyn till patienternas individualitet och kapacitet 
presenterade sjuksköterskorna valmöjligheter vilket ökade patienternas delaktighet då de 
tilläts att ge åsikter och ställa frågor, detta gynnade tillämpningen av personcentrerad vård. 
Skribenterna till examensarbetet diskuterar att när sjuksköterskor tillåter patienter att ställa 
frågor och gör dem delaktiga i vården kan vårdtider förkortas, då patienter får den 
information bäst tillämpad för deras situation. När patienter får vara delaktiga i 
omvårdnaden under vårdtiden kan sjuksköterskor på ett tillfredsställande sätt se att 
patienter förstår situationen de befinner sig i för att sedan klara sig själva. Tillämpningen av 
personcentrerad vård underlättas när patienter är delaktiga då det blir lättare att ta hänsyn 
till deras behov och begär. 
  
I resultatet framkom det att sjuksköterskornas erfarenhet var att omvårdnaden blev 
personcentrerad om de visade empati och hade medkänsla för patienterna de vårdade. 
Genom att visa empati kunde de se att varje situation de ställdes inför var annorlunda och de 
gav dem en djupare förståelse i att varje patient var unik med egna begär och behov. Detta 
kan kopplas till tidigare forskning som påvisar att patienter tycker att det är viktigt att den 
som vårdar dem visar empati i sin omvårdnad. Sjuksköterskors medkänsla för den de vårdar 
medför att patienters erfarenhet av vården stärks till något positivt. När sjuksköterskor visar 
empati uttrycker patienter att deras individuella behov kommer fram och de känner sig 
värderade (Sharp m.fl., 2016). När sjuksköterskor visar medkänsla för patienters personliga 
situation blir de mer än en diagnos och deras välmående blir det som ligger i fokus (Adamson 
m.fl., 2017; Alharbi m.fl., 2014; Sharp m.fl., 2016). En viktig aspekt i den personcentrerade 
vården är en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskor och patienter. Detta kräver empati 
från sjuksköterskors sida och att de tar sig tid för patienters berättelser (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a). Det är viktigt att se personen som berättar sin historia 
(Ekeberg & Dahlberg, 2015) och sjuksköterskor ska använda alla sina sinnen för att på ett 
empatiskt sätt möta patienters berättelser och genom det kunna stärka deras hälsa och ta 
vara på deras individuella behov (Dahlberg & Segesten, 2010). Eriksson (2015) skriver om 
ansa, leka och lära där leka handlar om utvecklingen hos sjuksköterskor och som ger 
utrymme för patienters individuella behov där omvårdnaden anpassas. I resultatet framkom 
det att omvårdnaden gynnades av att sjuksköterskorna visade empati och lyssnade på 
patienternas berättelser. De beskrev det som att de hittade en balans mellan sig själva och 
den de vårdade vilket ökade sjuksköterskornas medkänsla. Skribenterna till examensarbetet 
diskuterar den trygghet sjuksköterskor kan förmedla genom att visa empati och medkänsla 
för sina patienter, detta kan minska klyftan mellan sjuksköterskor och patienter som kan 
uppstå om en god relation inte etableras. Att vårda med empati var något som kom genom 
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arbetslivserfarenhet och en ökad förståelse för vårdrelationen, vilket i slutändan gynnar den 
personcentrerade vården. 
  
I resultatet framkom det att en tung arbetsbörda i form av otillräcklig bemanning och 
tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna blev begränsade i sitt patientnära arbete. Den 
personcentrerade omvårdnaden blev lidande och mötet med patienterna blev kortare än vad 
de önskade. Tidigare forskning visar att patienter noterar en förändring i sjuksköterskors 
beteende och mottagande när de har ett personcentrerat tillvägagångssätt eller inte 
(Naldemirci m.fl., 2017). Patienter värderar den tid sjuksköterskor lägger ner på att lyssna 
och se deras individuella behov. De kan tydligt notera när de blir sedda som en sjukdom och 
när de blir sedda som en person (Greenfield m.fl., 2014; Marshal m.fl., 2012). I Patientlagen 
(2014:821) stadgads det att vården ska vara lätttillgänglig och bekräfta patienters värdighet. I 
Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) stadgads det att de som arbetar inom vården ska främja 
en god kontakt mellan sig själva och de patienter de vårdar. Det som stadgas i Patientlagen 
(2014:821) och Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) stämmer däremot inte överens med 
resultatet där det framkom att sjuksköterskorna allt för ofta blev avbrutna i sitt patientnära 
arbete och de hade svårt att alltid vara tillgängliga. De beskrev att de inte alltid hann sätta sig 
ner och samtala med patienterna utan uttryckte att de stod stressade vid sängkanten och 
tänkte på annat arbete som väntade. Dahlberg och Segensten (2010) beskriver att 
sjuksköterskor har en vårdande arbetsuppgift där stärkandet av den enskilda individens 
hälsa är i fokus. För att stärka individens hälsa kan ett vårdande möte, där sjuksköterskor 
aktivt bjuder in patienter för att knyta kontakt och enligt Eriksson (2015) kan skapandet av 
vårdrelationer vara en bra början. Enligt Eriksson (2015) är alla människor beroende av 
andra för att finna en mening och att vårdrelationen handlar om att patienter får en chans att 
uttrycka sig. Detta överensstämmer med patienters beskrivning om att relationen till 
sjuksköterskor är väldigt viktig då det skapar ett förtroende och validerar deras egenvärde 
(Sharp m.fl., 2016). Dock visade resultatet att sjuksköterskorna hade svårt med detta då de 
begränsades tidsmässigt i sitt arbete och i sina samtal med patienterna vilket gjorde att de 
inte kunde skräddarsy omvårdnaden runt patienternas individuella behov och den 
personcentrerade vården blev lidande. Skribenternas uppfattning är att ett mindre antal 
patienter per sjuksköterska kan göra att mer tid kan läggas på varje enskild patient och 
sjuksköterskor kan då samtala mer med patienter och ta vara på deras individuella behov. 
Utifrån resultatet kan det tolkas att minskad arbetsbörda skulle ha en positiv påverkan på 
både sjuksköterskor och patienter, då sjuksköterskor kan vara mer tillfreds med sitt 
omvårdnadsarbete. 
  
Enligt resultatet var sjuksköterskornas erfarenheter att graden av personcentrerad vård 
påverkades av hur kommunikationen på arbetsplatsen fungerade och samspelet mellan 
andra yrkesprofessioner. Detta kan kopplas ihop med tidigare forskning som påvisar att ett 
hinder för personcentrerad vård kan vara mönster i gamla vanor och om fokus blir mer 
objektivt och medicinskt inriktat istället för att se patienten bakom sjukdomen (Moore m.fl., 
2017). I Hälso-och sjukvårdslagen (2017:30) stadgads det att vårdverksamheten ska 
tillhandahålla personal som arbetar utefter att uppfylla god vård. I likhet med svensk 
sjuksköterskeförening (2016a) ska personcentrerad vård leda till att patienter känner sig 
trygga och att sjuksköterskor, inklusive annan vård- och medicinskpersonal, kan skapa 
trygghet genom arbetsro och mindre arbetsrelaterad stress i form av missförstånd. Tidigare 
forskning beskriver hur sjuksköterskor under sjuksköterskeutbildningen lär sig att arbeta 
utifrån en struktur som stödjer personcentrerad vård som inkluderar hela vårdverksamheten 
för att tillsammans tillgodose patienters individuella behov (Santana m.fl., 2018). Patienter 
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upplever obehag om vården inte blir tillräckligt individualiserad (Larsson m.fl., 2011). I 
resultatet framkom det att sjuksköterskorna märkte av att vid bristande kommunikation 
mellan kollegor uteblev den individualiserade vården och en mer generaliserad standard vård 
gavs. Detta på grund av att det uppstod osäkerhet om ansvarsområden och arbetsfördelning. 
Skribenterna uppfattar att en ökad kunskap om hur andra yrkesprofessioner planerar sitt 
arbete och vem som ansvarar för särskilda åtgärder och informationshantering kan stärka 
samarbetet och minska osäkerheten. Detta kan leda till en bättre kommunikation och en 
känsla av samhörighet som utvecklar den personcentrerade vården. 

6.2 Metoddiskussion 

Valet av metod till examensarbetet blev en litteraturstudie, då Friberg (2017) beskriver att 
litteraturstudie används för att öka förståelsen för bland annat erfarenheter. Förutom 
litteraturstudie hade en empirisk studie kunna gjorts. Till detta examensarbete fanns tyvärr 
inte den tid som hade behövts för att kunna utföra en empirisk studie på ett godtagbart sätt. 
Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge 
personcentrerad vård. För att få fram sjuksköterskors erfarenheter analyserades tolv 
vetenskapliga artiklar enligt Evans (2002) analysmetod. Stegen i Evans (2002) analysmetod 
gjorde att det tydligt gick att urskilja olika erfarenheter som ledde fram till en ny helhet, 
vilket motiverade metodvalet. Metoden valdes att användas då den riktade in sig på 
erfarenheter och passade bäst för att kunna svara på examensarbetets syfte. Enligt Friberg 
(2017) bör det finnas ett kritiskt granskningssätt vid val av metod. När det handlar om 
kvalitativ forskning är en viktig punkt att de vetenskapliga artiklarna som valts handlar om 
samma område och att de har ett kunskapsvärde som blir större om flera artiklar 
sammanställs. Vidare förklarar Friberg (2017) att en litteraturstudie kan bidra till nya 
synvinklar på hur ett vårdande kan gå till och att den nya teoretiska kunskapen ska kunna 
omvandlas till praktiska handlingar.    
 
Examensarbetet har utgått ifrån termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 
överförbarhet som enligt Mårtensson och Fridlund (2017) är indikationer på god kvalitet i 
examensarbetet. Genom att bevisa att den nya helheten i examensarbetet som skapats är 
trovärdigt krävs giltighet som bevisar att det som tagits fram är rimligt (Mårtensson & 
Fridlund, 2017). En svaghet som kunde ses i metoden var att skribenterna till 
examensarbetet var nya till forskningsprocessen och aldrig gjort en litteraturstudie tidigare, 
vilket kunde påverka genomförandet av analysen då stegen i analysprocessen inte var helt 
självklara. Skribenterna hade svårt att följa ordningen på analysen och gick händelserna i 
förväg och fick flera gånger ta några steg tillbaka för att säkerställa att stegen följdes. Något 
som kunde ses en styrka var att examensarbetet skrevs ihop vilket öppnade upp möjligheten 
för diskussioner och reflektioner under hela forskningsprocessens gång. De två skribenterna 
var väldigt lika i sitt tänkande och hade samma motivation genom hela arbetets gång. 
Skribenternas förförståelse för personcentrerad vård och arbetet inom omvårdnad kan ses 
som en svaghet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) kan examensarbetets pålitlighet 
påverkas av skribenternas förförståelse och tidigare erfarenheter. För att förförståelsen och 
skribenternas egna åsikter inte skulle påverka examensarbetet har aktiva diskussioner förts 
för att tydligare kunna skilja på den egna förförståelsen och den fakta som kommit fram 
under forskningsprocessen. 
 
Bekräftelsebarheten i examensarbete kan stärkas genom detaljerat beskriva hur 
datainsamlingen gått tillväga och hur analysprocessen gått till (Mårtensson & Fridlund, 
2017). För att stärka examensarbetet har andrahandskällor undvikits och endast 
primärkällor användes. Sökningen av artiklar till examensarbetet skedde i databaserna 
CINAHL plus och PubMed, då de var vårdvetenskapligt inriktade. I CINAHL plus gjordes 
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inkluderingen Peer Reviewed. Polit och Beck (2012) skriver att en artikel som är peer 
reviewed har granskats av andra forskare, som gjort en rekommendation om dess hållbarhet 
innan den publicerats, vilket kan stärka dess trovärdighet som vetenskaplig. I PubMed fanns 
inte begränsningen peer review, därför användes Ulrichsweb för att kontrollera tidskriftens 
trovärdighet efter rekommendationer från Mälardalens högskola. Sökningen av 
vetenskapliga artiklar tog tid och det var svårt att hitta artiklar som endast innehöll 
sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård. Majoriteten av de artiklar som 
kom upp med hjälp av sökorden, som redovisades i sökmatrisen (bilaga A), innehöll både 
sjuksköterskors erfarenheter tillsammans med övrig personal som läkare, undersköterskor 
och assistenter. Det fanns även ett flertal artiklar som innehöll sjuksköterskors och patienters 
erfarenheter. Detta sågs som en begränsning i sökandet till att kunna besvara syftet så 
korrekt som möjligt då det till detta examensarbete endast efterfrågades sjuksköterskors 
erfarenheter. Efter att ett flertal vetenskapliga artiklar läst valdes det tillslut att inkluderas 
två artiklar som innehöll sjuksköterskors och annan personals erfarenheter samt en artikel 
som hade med patienters erfarenheter på grund av att det i resultatet tydligt gick att urskilja 
sjuksköterskors erfarenheter De artiklar som valdes att analyseras var alla kvalitativa och 
behandlade sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård. Avgränsningar som 
gjordes var att exkludera artiklar som handlade om specialistsjuksköterskor då skribenterna 
till detta examensarbete gick på grundnivå. En avgränsning som däremot inte gjordes var att 
begränsa sjuksköterskornas arbete till till exempel avdelningar på sjukhus eller hemsjukvård. 
Skribenterna till examensarbetet ville inkludera alla former av vårdinrättning och platsen 
som sjuksköterskor arbetade på skulle inte spela någon roll då personcentrerad vård borde 
tillämpas oberoende av arbetsplats. Artiklarna som valdes var skrivna på engelska då 
skribenterna behärskade det engelska språket och vid svårare ord användes online lexikonet 
Bab.la (u.å.), därmed minskade risken för feltolkningar.  
 
En kvalitetsgranskning av artiklar gjordes för att kontrollera att de vetenskapliga artiklarna 
höll en god kvalitet och för att komma fram till vilken kvalitetsgrad de skulle ha fördes en 
diskussion. Till examensarbetet användes elva av 14 granskningsfrågor utifrån Friberg 
(2017). Tre frågor valdes bort då de handlade om teoretiska utgångspunkter och författarna 
till artiklarna använde sig av utgångspunkterna på olika sätt vilket gjorde det svårt för 
skribenterna att urskilja. Det blev en tolkningsfråga vilket ansåg vara en osäkerhet. De 
artiklar som hade lägre än sex poäng valdes bort då de ansågs ha för låg kvalitet för att tas 
med i examensarbetet. Gränsen sex poäng valdes då det var över hälften av maxpoängen och 
ansågs av skribenterna hålla en god kvalitet. Artiklarna lästes först separat och sedan lästes 
de igenom tillsammans för att stämma av att det framkommit samma förståelse av dess 
innehåll innan nyckelfynden togs ut. Nyckelfynden togs ut genom att meningar lästes högt 
tillsammans och då framkom det skillnader mellan dessa meningar som kunde kategoriseras 
tillsammans vilket skapade två olika teman. I dessa teman lästes sedan meningarna om igen 
och då identifierades ytterligare en skildring mellan meningarna och fem subteman bildades.  
 
Mårtensson och Fridlund (2017) skriver att överförbarheten avser i vilken utsträckning 
studien kan tillämpas i andra sammanhang eller i andra grupper. En svaghet i 
examensarbetet var att de vetenskapliga artiklarna som användes till resultatet endast hade 
intervjuat 191 sjuksköterskor totalt vilket var ett litet antal deltagande. Vid ett litet antal 
deltagande ansågs överförbarheten vara begränsad då antalet sjuksköterskor i världen var så 
många fler, det hade kunnat stärkt överförbarheten om fler sjuksköterskor deltagit. Något 
som däremot kunde stärka överförbarheten i examensarbetet var att sjuksköterskors 
ursprung sträckte sig över flera olika länder i världen såsom Kanada, Irland, Sverige, 
Australian, Jordanien, Nederländerna och England. Att inkludera studier från olika länder 
påvisade en global överförbarhet och att arbetet med personcentrerad vård skedde i större 
delar av världen. Examensarbetets resultat skulle kunna tillämpas i andra yrkesprofessioner 
inom hälso- och sjukvård, då personcentrerad vård borde tillämpas i all patientnära arbete. I 
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examensarbetet beskrevs det noggrant hur skribenterna hade gått tillväga genom hela 
processen och resultatet tydligt beskrivet. 

6.3 Etiskdiskussion 

Kjellström (2017) skriver om göra-gott-principen där tyngden ligger på människans 
välbefinnande, att inte skada och att maximera möjliga fördelar till utveckling, vilket 
motiverades genom hela examensarbetet. Till detta examensarbete söktes det inte något 
etiskt godkännande, då arbetet baserades på redan befintlig forskning inom vårdvetenskap 
som alla hade ett etiskt godkännande. Att studierna hade etiskt godkännande var viktigt för 
skribenterna eftersom examensarbetet involverade människor. Kjellström (2017) och Codex 
(2019) tar upp att oredligheter inom forskning syftar till att plagiera, stjäla, förvränga, 
fabricera och förfalska vetenskaplig data som etiskt inkorrekt. Referering hade skett i 
enlighet med American Psychological Association (2019) för att undvika oredligheter och för 
att läsaren skulle kunna se vart informationen tagits ifrån. APA-style valdes då Mälardalens 
högskola förespråkade detta refereringssystem. Online lexikonet Bab.la (u.å.) användes vid 
översättningar för att minska risken för misstolkningar och förvrängningar av artiklarnas 
resultat, samt att en aktiv diskussion förts mellan skribenterna under hela processen. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att ge 
personcentrerad vård. Sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård var att den var 
både underlättande och påfrestande. Det som framkom i resultatet var att tillämpandet av 
personcentrerad vård sågs som något positivt när sjuksköterskor lärde känna patienter och 
kunde tillgodose patienters individuella behov. Genom att se hela patienten kunde 
sjuksköterskorna involvera patienter mer i omvårdnaden och tog hänsyn till deras egna 
kapacitet. Sjuksköterskor gav patienter alternativ och tillät patienter att välja, de erfor att det 
var viktigt att tillåta patienter att ställa frågor och ge åsikter angående deras vård. 
Omvårdnaden blev mer personcentrerad när sjuksköterskor visade öppenhet och empati, 
genom detta kunde de förmedla en ökad trygghet och förtroende till patienter. En slutsats 
som kunde dras utifrån resultatet var att sjuksköterskors syn på patienter hade förändrats 
efter att de började tillämpa personcentrerad vård. Tidsbegränsningar och bristande 
kommunikation mellan yrkesprofessioner ansågs dock vara ett hinder. Den personcentrerade 
vården blev lidande och mötet med patienter blev kortare än vad sjuksköterskor önskade. 
Ytterligare en slutsats som kunde dras utifrån resultatet var att personcentrerad vård gärna 
tillämpades av sjuksköterskor men det behövdes mer resurser för att kunna ge mer tid åt 
patienter och minska sjuksköterskors arbetsbelastning. Då syftet var att beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård anses examensarbetets syfte vara 
besvarat. 
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7.1 Förslag på vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning skulle vara att göra fler empiriska studier som innehöll både 
patienters och sjuksköterskors erfarenheter för att få en djupare förståelse. För en utveckling 
av den personcentrerade vården skulle det även vara av intresse att utforska andra 
professioners erfarenheter inom ämnet. Ett annat förslag till vidare forskning skulle vara att 
undersöka hur den personcentrerade vården påverkade vårdtiden och återhämtningen hos 
patienterna. Under examensarbetets process uppmärksammades det att väldigt lite forskning 
bedrevs angående hur sjuksköterskorna kunde bibehålla det personcentrerade 
förhållningssättet under hela arbetslivet, detta skulle vara av intresse att se mer forskning 
om. 
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