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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Tidigare forskning utgår främst från sjuksköterskans perspektiv och visar att 
begreppet personcentrerad vård förstås av sjuksköterskor, men att det inte alltid tillämpas. 
Sjuksköterskor kan se värdet i den personcentrerade vården, men på grund av tidsbrist och 
uppgiftsorienterade rutiner tillämpas inte alltid detta. När personcentrerad vård inte 
tillämpas kan den unika personen och dennes behov tappas bort. Sjuksköterskor behöver 
kunskap om patientens upplevelser av personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva patientens 
upplevelser av personcentrerad vård. Metod: En litteraturstudie med analys genom 
beskrivande syntes. Resultat: Patientens upplevelser av personcentrerad vård redogörs i två 
teman med tillhörande subteman. Första temat är Att vara unik, med två tillhörande 
subteman; Vikten av att bli sedd som mer än sin sjukdom och Sjuksköterskans betydelse för 
personcentrerad vård. Det andra temat är Att vara delaktig, med två tillhörande subteman; 
Vikten av informationsutbyte och Vikten av att få bestämma över sin egen vård. Slutsatser: 
Vikten att bli bemött som en unik person och relationen med sjuksköterskor var betydande 
för patientens upplevelser av personcentrerad vård. Informationsutbytet ansågs även vara en 
avgörande del för patientens upplevelser.  

Nyckelord: Delaktighet, Litteraturstudie, Sjuksköterskor, Vårdvetenskap 



 

ABSTRACT 

Background: Previous studies are often from the nurses perspective and show that nurses 
understands the meaning of person-centred care and can that they see the value of it but due 
to lack of time and task-oriented routines they don’t always practice it. When person centred 
care isn’t implemented there’s a risk that the patients personal needs isn’t recognized. Nurses 
need knowledge about the patients experiences of person-centred care. Aim: To describe the 
patients experiences of person-centred care. Method: A literature review with descriptive 
synthesis as the analysis method. Result: The patients experiences resulted in two main 
themes with respective subthemes. The first theme is To be unique and the two subthemes; 
The importance of being seen as more than their illness and The significance of nurses in 
person centred care. The second theme is To be involved with the two subthemes; The 
importance of exchanging information and The importance of deciding over one's own care. 
Conclusion: It was important for patients to be seen as a unique person and the 
relationship with nurses played a major part in the patient’s experiences of person-centred 
care. The exchange of information was also important for the patient's experiences. 

Keywords: Caring science, Literature review, Nurses, Patient perspective
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1 INLEDNING 

Området Personcentrerad vård valdes till detta examensarbete då vi under vår utbildning till 
sjuksköterskor har kommit i kontakt med begreppet personcentrerad vård i flertalet kurser. 
Utbildningen bidrar främst med kunskap från sjuksköterskans perspektiv om vad begreppet 
innebär och hur det tillämpas i vårt kommande yrke som legitimerade sjuksköterskor. Första 
verksamhetsförlagda utbildningen skedde inom äldrevården och där upplevde vi det som 
svårt att aktivt tillämpa personcentrerad vård, då mycket fokus hamnade på att lära sig de 
praktiska aspekterna av vårdande. Vid val av studieområde fann vi förslaget från 
Forskargrupp MDH/HVV: Personcentrerad vård och kommunikation som mest intressant. 
Vi vill med detta arbete ta reda på vad patientens upplevelser är när vården är 
personcentrerad eller när den inte är det, för att på så vis få en djupare förståelse för hur 
personcentrerad vård kan skapa en god vård för patienten. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras och definieras centrala begrepp som används i detta examensarbete. 
Därefter beskrivs relevanta lagar och förordningar och sedan beskrivs resultatet från två 
enkäter där patienter fått tycka till om hälso- och sjukvårdens kvalitet. En genomgång av 
tidigare forskning som finns inom området presenteras. I avsnittet vårdvetenskaplig teori 
beskrivs den teoretiska ansats som valts som utgångspunkt för examensarbetet. Den tidigare 
forskningen inom området skapar problemformuleringen som står till grund för syftet. 

2.1 Centrala begrepp 

Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp som används i examensarbetet. Dessa är 
Personcentrerad vård, God vård samt När en person är patient. 

2.1.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård innebär att bemöta patienter som unika personer med de rättigheter 
som hör till. Personcentrerad vård innebär utvecklandet av en vårdande relation som ska 
bygga på en ömsesidig tillit och förståelse. Den vård som ges förväntas utgå från dessa 
principer. Det finns utmaningar i att tillämpa dessa i den praktisk vården. Utmaningarna 
finns främst i den kontext vården bedrivs samt härleds till det faktum att världen och då i 
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synnerlighet vården, ständigt förändras. Personcentrerad vård används internationellt i 
utvecklandet av riktlinjer inom hälso-och sjukvård (McCormack & McCance, 2010). 

2.1.2 God vård 

Enligt socialstyrelsen (2009) är god vård ett samlingsbegrepp som beskriver mål och kriterier 
som ska vara vägledande vid uppföljning av hälso- och sjukvårdsprocesser. God vård ska vara 
kunskapsbaserad, säker, individuellt anpassad, jämlik, effektiv och ges inom rimlig tid. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening (2014) är det sjuksköterskans kompetens, hur de genomför 
vårdaktiviteterna och hur de bemöter människor som avgör vårdens kvalitet. Vården har 
också en etisk dimension där varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina etiska 
bedömningar samt beslut och hur de bemöter människor. Respekteras människans 
sårbarhet, värdighet, rätt till självbestämmande och integritet uppkommer möjligheter för 
patienter och närstående att uppleva tillit, hopp och mening vilket kan bidra till ett lindrat 
lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

2.1.3 När en person är patient 

En patient är en person som på grund av sjukdom eller dylika tillstånd kommer i kontakt 
med hälso- och sjukvården. Patienten är i kontakt med hälso- och sjukvården för att få någon 
form av behandling, råd eller omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2019). 

I detta arbete används begreppet patient när upplevelser av personcentrerad vård beskrivs av 
personer i patientrollen. Detta för att underlätta läsning. När begreppet person används i 
examensarbetet ska detta tolkas enligt den valda vårdvetenskapliga teorins definition av 
begreppet som kan ses under rubriken vårdvetenskaplig teori. 

2.2 Sjuksköterskans ansvar i omvårdnaden 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) reglerar vården för att främja hälsa och förebygga 
ohälsa. Alla människors lika värde ska vara utgångspunkten i den vård som utförs och 
respekt ska ges till den enskilda människans värdighet. HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) är 
till för att tillgodose trygghet, kontinuitet och integritet för patienten. Vården ska bygga på 
patientens självbestämmande samt ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- 
och sjukvårdspersonalen. 

Patientens rättigheter regleras i Patientlagen (SFS 2014:821) och enligt denna ska vården 
utformas i samråd med patienten och närstående. Patientens självbestämmande och 
integritet ska respekteras och patienten ska ha möjlighet att ge sitt samtycke samt har även 
rätt att avsäga sig detta. Dock krävs det inte när patientens vilja, på grund av exempelvis 
medvetslöshet eller annan orsak, ej kan utredas och det finns risk för akut och allvarlig fara 
som hotar patientens liv eller hälsa. Behandlingsåtgärder ska ske utifrån patientens förmåga 
och önskemål. Patienten har rätt att få all information gällande sitt hälsotillstånd och möjliga 
behandlings- och vårdmetoder. Vårdgivaren har ett ansvar att se till att patienten förstår vad 
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informationen och behandlingsmetoderna verkligen innebär. Om patienten önskar att avstå 
från den gällande information ska detta beslut respekteras av vårdgivaren. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) reglerar bland annat hälso- och sjukvårdspersonals 
skyldigheter. Lagen syftar till att främja hög patientsäkerhet. Enligt denna bär hälso- och 
sjukvårdspersonal själva ansvaret för hur han eller hon uträttar sina arbetsuppgifter. Den 
som har ansvaret för vården av en patient ska se till att patienten och dennes närstående ges 
information samt förstår den och den ska medverka till att patienten ges möjlighet att göra 
egna val gällande exempelvis behandlingsalternativ. 

Sjuksköterskan har ett moraliskt ansvar för sina bedömningar och beslut. International 
council of nursing (ICN):s etiska kod för sjuksköterskor redogör för fyra etiska koder som 
sjuksköterskan bör förhålla sig till. En av dessa är sjuksköterskans ansvar gentemot 
allmänheten. Där redovisas sjuksköterskans ansvar mot den enskilda personen gällande att 
utveckla en miljö där mänskliga rättigheter, värderingar, sedvänjor och trosuppfattningar 
respekteras. Det är sjuksköterskans ansvar att se till att personen får tillgång till den 
informationen som är betydande för patienten i den kontexten personen befinner sig i. 
Informationen ska fungera som grund för samtycke till vård och behandling. Det är 
sjuksköterskans ansvar att se till att patienten får all relevant information gällande 
patientens vård. Sjuksköterskan ska vara respektfull, vara lyhörd, ha medkänsla, visa 
trovärdighet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.3 Patienters uppfattning av svensk hälso- och sjukvård 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys publicerade (2016) det svenska resultatet av 
International Health Policy Survey of Adults in 11 countries (2016) där patienter i Sverige 
rapporterar i lägre utsträckning än andra länder kvaliteten på sjukvården som god. Sverige 
får även ett sämre resultat än andra länder när det kommer till områden inom information 
och delaktighet. Det framkommer också att Sverige har bland de sämsta resultaten gällande 
om patienterna tycker vårdpersonal spenderat tillräckligt med tid tillsammans med dem. 
Endast 40 procent av personer med kronisk sjukdom rapporterar att de diskuterat 
målsättningar eller prioriteringar gällande patientens vård tillsammans med vårdpersonal. I 
undersökningen Hälso- och sjukvårdsbarometern 2018 (Svenska Kommuner och Landsting, 
2019) rapporterar personer som anser sig ha ett dåligt hälsotillstånd ett sämre förtroende för 
hälso- och sjukvården än personer som skattar sitt hälsotillstånd som bra. Faktorer som 
ansågs kunna öka förtroendet var bland annat om vårdpersonal i högre utsträckning lyssnade 
och tog patienten på allvar. 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning inom området under rubrikerna 
Sjuksköterskestudenters upplevelser av personcentrerad vård, Personcentrerad vård ur ett 
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sjuksköterskeperspektiv, Sjuksköterskans syn på patienten och Effekter av personcentrerad 
vård. 

2.4.1 Sjuksköterskestudenters upplevelser av personcentrerad vård 

Currie et al. (2015) undersökte i sin studie sjuksköterskestudenters lärande av 
personcentrerad vård under första året på sjuksköterskeutbildningen. Studien visar att 
studenter är medvetna om begreppet, principerna samt de professionella värderingar 
personcentrerad vård innebär, men majoriteten upplevde att de blev upptagna av de 
praktiska momenten, det vill säga, vad sjuksköterskor gör, snarare än patientens upplevelse 
av omvårdnad. Detta beskrivs liknande i en studie av Steenbergen, van der Steen, Smith, 
Bright och Kaaijk (2013) på så vis att studenter beskriver att tidspress under praktiken gjorde 
det svårare att ge personcentrerad vård, men att det också kunde spara tid att ge patienten 
uppmärksamhet. I denna studie beskriver studenterna att det krävs livserfarenhet och 
praktisk erfarenhet för att kunna tillämpa personcentrerad vård. De beskriver också att det är 
lättare under det sista året på utbildningen. Endast lära sig teoretisk kunskap om 
personcentrerad vård anses inte tillräckligt för att kunna tillämpa det, det krävs möjlighet att 
få öva praktiskt. Studenter beskrev att de vill att personcentrerad vård ska ges mer utrymme i 
utbildningen och de ser diskussioner, rollspel och simuleringsfall som exempel på 
lärandeformer som skulle kunna ge mer kunskap om personcentrerad vård. Studenter i 
studien av Currie et al. (2015) ansåg att mer inriktat mentorskap skulle ge dem ökad 
möjlighet till reflektion över hur patienter upplever omvårdnaden. 

2.4.2 Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv 

Rosén, Gagnemo och Persson (2017) intervjuade och observerade sjuksköterskor på en 
vårdavdelning innan och efter införandet av en personcentrerad vård-modell. Innan 
införandet beskrev sjuksköterskor att de var kritiska till konceptet personcentrerad vård då 
de ansåg att förhållningsättet var påtvingande av sjukhusledningen. De beskrev dock en vilja 
att arbeta nära patienterna, att vara närvarande, men det observerades att sjuksköterskor 
inte lyssnade eller deltog i dialog med patienterna. De var mentalt frånvarande i mötet med 
patienterna. Samtalen med patienterna var oftast korta och det ansågs tillräckligt att samtala 
med patienten när man utförde olika praktiska vårdaktiviteter. Efter införande av en 
personcentrerad vård-modell kunde det observeras att sjuksköterskor visade ett genuint 
intresse för patienterna och var närvarande, samtidigt som de bemötte patienternas behov av 
kommunikation. Kolovos et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor ansåg det som viktigt att 
göra patienten mer delaktig i vården och att ökad delaktighet leder till större 
informationsutbyte som gynnar både patient och sjuksköterska. Informationsutbytet ansågs 
enligt sjuksköterskor vara grunden för att kunna ge en personcentrerad vård. I en studie av 
Oxelmark, Ulin, Chabover, Bucknall och Ringdal (2018) beskrivs också vikten av patientens 
delaktighet enligt sjuksköterskor. Informationsutbyte ansågs göra patienten mer delaktig och 
sjuksköterskor upplevde att ju mer patienten förstår sin situation, desto bättre kan vården 
formas efter deras behov. Sjuksköterskor berättade att de respekterar patienternas åsikter 
och beslut, trots att de inte alltid håller med dem. Möjlighet att ge patienten den tid de 
behövde ansågs nödvändigt för att kunna göra patienten delaktig och brist på tid hindrade 
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detta. Större kunskap gällande sätt att involvera patienten i sin egen vård önskades av 
sjuksköterskor. Enligt Ross, Tod och Clark (2014) upplever sjuksköterskor personcentrerad 
vård som avgörande för att kunna ge en god vård. Lyssna och förstå vikten av patientens 
bakgrund beskrivs som viktiga faktorer. Dessa ansågs enligt sjuksköterskor också leda till 
flexibilitet i vårdandet och möjligheten att tillgodose de unika behoven hos en patient. 
Sjuksköterskor förstod innebörden av personcentrerad vård men uppgav att patienten ibland 
sågs som en diagnos och ej som en unik person. Sjuksköterskor såg värdet i personcentrerad 
vård och den positiva inverkan den kan ha på alla inblandade i en vårdsituation. 
Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att upprätthålla personcentrerad vård under 
stressiga förhållanden. Coughlin (2013) beskriver i en studie hur sjuksköterskor upplever 
vårdandet på en sjukhusavdelning. Sjuksköterskor beskriver vikten av att integrera med 
patienten och patientens anhöriga. Genom att lyssna på både patienten och anhörigas 
frustration kan sjuksköterskor närma sig patienter och lära känna dem bättre, vilket 
sjuksköterskor upplevde hade en positiv inverkan gällande vårdandet. En sjuksköterska 
nämner att hon behöver bygga trygghetsfulla relationer och lära känna sina patienter. 
Sjuksköterskan beskriver även frustrationen hon känner när läkaren inte ger tillräcklig 
information till patienterna. Sjuksköterskan beskrev att hon kunde se att bristande 
information skapade frustration hos patienten. 

2.4.3 Sjuksköterskors syn på patienten 

McLean, Coombs och Gobbi (2015) beskriver hur sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning tänkte och talade om patienter. Det framkom att de ibland tänkte på 
patienterna som ett ”rutinjobb” och att fokus bara lades på det som behövde göras för 
stunden. Detta ledde till ett uppgiftorienterat sätt att utföra vård. När sjuksköterskor utförde 
olika vårdåtgärder var de så fokuserade på åtgärden att de knappt ens uppmärksammade 
patienten som en kropp. Kommunikationen med patienterna var antingen obefintlig eller 
begränsad till att ge knapp information. Ibland kunde sättet man talade om patienterna vara 
objektifierande, exempelvis när sjuksköterskor kallade patienterna för en medicinsk diagnos, 
dock skedde detta sällan framför patienter. Detta kunde ha en positiv aspekt då 
sjuksköterskor kunde kommunicera om olika patienter och snabbt få förståelse för den 
vårdsituation som gällde en viss patient. Sjuksköterskor beskrev att de var medvetna om 
sättet de tänkte och talade om patienter och ansåg att det kunde vara olämpligt i vissa 
tillfällen. 

2.4.4 Effekter av personcentrerad vård 

På en vårdavdelning undersöktes hur vida en personcentrerad intervention kunde bidra till 
en bättre självförmåga hos patienter. Patienter som deltog i den personcentrerade 
interventionen utvecklade en bättre självförmåga i jämförelse med de patienter som inte 
deltog i interventionen. Personcentrerad vård beskrivs därmed kunna vara ett stödjande 
hjälpmedel för patienter som ställs inför olika utmaningar när det kommer till deras 
sjukdom. Interventionen hade avgörande fördelar gällande patienters tillfrisknande. Ett 
personcentrerat vårdande visade att patienters sjukhusvistelse förkortades, patienter fick en 
ökad livskvalitet, ökad självförmåga, samt risken att åter hamna på sjukhus reducerades. Det 
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har även visats att det är ett kostnadseffektivt vårdande med effektiva hälsoeffekter (Fors, 
Taft, Ulin, & Ekman, 2016; Pirhonen, Hansson Olofsson, Fors, Ekman & Bolin, 2016). 

2.5 Vårdvetenskaplig teori 

McCormack och McCances (2010) teori om personcentrerad vård används som 
vårdvetenskaplig teori och presenteras nedan. 

2.5.1 Personcentrerad vård 

McCormack och McCance (2010) beskriver att ordet person är mer än bara ett begrepp för 
människa. Begreppet Person utmärkande egenskap är det som representerar våra unika drag 
som individ, hur vi formar våra liv. Det handlar om vad vi har för värderingar, åsikter, vad vi 
tror på och hur vi engagerar oss emotionellt och i relationer. Ett annat unikt drag hos 
personen är förmågan att reflektera över vår situation och våra val vi gör eller ställs inför. En 
person har förmågan och viljan att vara den personen den strävar efter att vara. Personen 
strävar efter mål och detta ses som en indikation på att vara en självständig person med en fri 
vilja att ta sina egna beslut. En fri vilja handlar till stor del om rätten att bli behandlad som 
en ägare av sin kropp, med sina egna beslut och åsikter. McCormack och McCance (2010) har 
utvecklat fyra grundpelare utifrån Kitwoods definition av personcentrerad vård. Det första är 
Att vara i en relation, där betonas vikten av relationer och vad som gör det möjligt att 
utveckla relationer som skapar nytta för patienten. Relationen ska vara gynnande för både 
patienten och sjuksköterskan, McCormack och McCance (2010) menar att relationen mellan 
sjuksköterskan och patienten väger tungt för att vården ska kallas personcentrerad. För att 
relationen ska hållas levande och gynna båda parterna krävs förmågan att känna egenvärde, 
moralisk integritet, kunna reflektera och en självkännedom hos både patienten och 
sjuksköterskan. Relationen bygger på partnerskap mellan sjuksköterskan och patienten, där 
patientens egna beslut värderas högt och att relationen byggs på tillit, ömsesidighet, icke 
dömande och jämställdhet. Nästa grundpelare är Att vara i ett socialt sammanhang. I 
sammanhanget skapar personen sin personliga mening utifrån hur den uppfattar sitt 
sammanhang. När sjuksköterskan tar del av personens berättelser kan det hjälpa 
sjuksköterskan att skapa en större förståelse för personens sammanhang. Genom att lägga 
fokus på den personliga berättelsen skapas en respekt och värdighet för personen. Den tredje, 
Vara på plats, innebär att miljön påverkar patientens upplevelse av vården. Sjuksköterskor 
bör tänka på andra faktorer som kan påverka patientens upplevelse av vårdandet, som 
exempelvis avdelningens system kring delat beslutsfattande, relationer mellan kollegor, 
organisationens system, effektskillnader och risktagande. Det har också visat att vårdmiljön 
är viktig för att begränsa eller underlätta personcentrerad vård. Den fjärde och sista 
grundpelaren är, Vara med mig själv och innebär att personens värderingar väger tungt för 
att vården ska kallas personcentrerad. Sjuksköterskan har ett ansvar att få en tydlig bild av 
hur personen uppfattar sitt liv och hur de förhåller sig till den situation de befinner sig i. 
Sjuksköterskan bör jämföra personens beslut och beteende med tidigare berättelse kring 
upplevelsen av livet. Berättelsen ska användas som en resurs till den nuvarande situationen. 
Sjuksköterskan ska stödja personen i att finna mening i den sin situation och på så sätt ska de 
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tillsammans sätta upp mål inför framtiden. Det är även viktigt som sjuksköterska att vara 
självmedveten, så att inte sjuksköterskans egna värderingar och åsikter speglas i vården och 
behandlingen. Detta sätter betoning på varför det är viktigt med delat beslutsfattande. 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att innebörden av personcentrerad vård förstås av sjuksköterskor, 
men att det inte alltid tillämpas. Sjuksköterskor beskriver att personcentrerad vård är 
avgörande för att kunna ge en god vård, men under stressiga förhållanden uppstår 
svårigheter att tillämpa detta. Patienten ses ibland som en diagnos och ej som en unik 
person. Sjuksköterskor beskriver informationsutbytet som essentiellt för utvecklandet av 
personcentrerad vård men att samtala med patienten anses vara tillräckligt att göra samtidigt 
som utförande av praktiska vårdaktiviteter. Sjuksköterskor beskriver kommunikationen som 
rutinmässig. Sjuksköterskor anser att personcentrerad vård ger positiva utfall för både 
sjuksköterskan och patienten, men också att det känns som en påtvingad arbetsuppgift. 
Sjuksköterskestudenter beskriver i tidigare forskning svårigheter att tillämpa 
personcentrerad vård under sin utbildning. De reflekterar inte över patientens upplevelser av 
vården. Studenter är medvetna om begreppet, men de anser också att de skulle behövas mer 
kunskap om ämnet i utbildningen. Tidigare forskning visar att personcentrerad vård kan 
förkorta vårdtiderna, minska risken för återinläggning på sjukhus och ge patienten ökad 
livskvalitet. Trots att sjuksköterskor ser värdet och den positiva inverkan personcentrerad 
vård har, är det inte alltid denna vård som levereras. När personcentrerad vård inte tillämpas 
finns risk att patientens unika behov inte uppfattas. Ses inte det unika hos den aktuella 
patienten kan god vård ej uppnås. Tidigare forskning beskriver främst sjuksköterskans 
upplevelser av personcentrerad vård. Det behövs fler studier som beskriver personcentrerad 
vård från patientens perspektiv. Utifrån den vårdvetenskapliga teorin ses vikten av den 
personliga berättelsen och relationen mellan patient och sjuksköterska. Genom att beskriva 
patientens upplevelser av personcentrerad vård skulle sjuksköterskestudenter och 
legitimerade sjuksköterskor kunna få en djupare förståelse av personcentrerad vård och hur 
patienten upplever den. En djupare förståelse kan ge möjlighet till ökad tillämpning av 
personcentrerad vård i alla de olika vårdaktiviteterna som sker dagligen inom hälso- och 
sjukvården. 

3 SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva patientens upplevelser av personcentrerad 
vård. 
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4 METOD 

Den metod som valts är litteraturstudie enligt Friberg (2017) och analysen sker enligt Evans 
(2002) beskrivande syntes. Forskare inom kvalitativ metod försöker utveckla metoder för att 
integrera fynd från flera olika studier och av dem som finns idag är litteraturstudie den 
metod som verkar vara ledande inom vårdvetenskapen. Litteraturstudier kan spela en viktig 
roll för den evidensbaserad hälso- och sjukvården (Polit & Beck, 2012). Syftet med 
litteraturstudie är att ge en helhetsbild av ett forskningsområde och det innebär en 
sammanställning av flera liknande kvalitativa studiers resultat. Metoden valdes då den kan 
ge ökad förståelse för patientens upplevelser (Willman & Stoltz, 2017). 

4.1 Datainsamling och urval 

Med hjälp av sökmotorerna Cinahl Plus och PubMed genomfördes flera sökningar efter 
vetenskapliga artiklar. Svensk MeSH användes för att hitta ämnesord till personcentrerad 
vård vilka sedan kombinerades med andra, för syftet, relevanta begrepp. För att hitta 
relevanta artiklar till examensarbeten menar Östlundh (2017) att det krävs experimentering 
och sammansättning av flera olika sökord och dess synonymer. Därför användes Boolesk 
söklogik i artikelsökningarna. Då kombineras olika sökord (tabell 1) med exempelvis AND 
eller OR. De olika sökningarna kan ses i Sökmatris, bilaga A. Peer Reviewed användes som 
tillval i sökningarna i Cinahl Plus. För att säkerställa att artiklar från PubMed blivit 
granskade användes Ulrichsweb. 

Tabell 1: Sökord. 

Kombinerade sökord 
Antal 
träffar 

Person cent* AND impact AND patient experience 22 

Person cent* care AND patient experience 36 

Person centred care OR person centered care OR person focused care OR 
individualized care OR person-centered care OR person-centred care OR 
individualized care AND patient* perspective* OR patient* attitude* OR 
patient* view* OR patient* perception* OR patient* experience* AND 
nursing care OR caring 

83 

Exploring patient experience person centered 54 

 

Inklusionskriterier var kvalitativ design, tillgängliga i fulltext, engelska artiklar, patienter 
över 18 år, patientperspektiv, publicerade mellan år 2008-2019, peer reviewed. 
Exklusionskriterier var patienter med nedsatt kognitiv förmåga, patienter som ej kunde 
kommunicera själva, litteraturöversikter, litteraturstudier. 
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Först lästes abstract på de artiklar som utifrån titel verkade intressanta för examensarbetets 
syfte. Utifrån dessa lästes artiklar vars syfte och metod passade valt problemområde i fulltext. 
Om resultatet i dessa artiklar svarade på examensarbetets valda syfte gjordes en 
kvalitetsgranskning baserad på Friberg (2017) som formulerats som ja eller nej frågor. Varje 
fråga gav ett poäng och det bestämdes att artiklar med minst åtta poäng kunde anses ha hög 
vetenskaplig kvalitet och lämpliga att använda. 12 artiklar granskades och av dem höll 10 
artiklar hög vetenskaplig kvalitet. Granskningen av valda artiklar kan ses i 
Kvalitetsgranskningen, bilaga B. Valda artiklar redovisas i Artikelmatris, bilaga C. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

Analysen av de 10 artiklarna som valdes ut skedde genom Evans (2002) beskrivande syntes 
där första steget av analysen var att läsa artiklarna flertalet gånger för att få en helhetsbild av 
vad varje artikel belyste. Artiklarna skrevs ut för att underlätta läsningen. Författarna läste 
artiklarna enskilt för att sedan träffas och diskutera med varandra om varje artikels 
innebörd. Detta gjorde författarna tillsammans för att kontrollera att innehållet uppfattats 
korrekt. Varje artikel numrerades mellan 1-10 för att sedan identifiera nyckelfynd från varje 
artikel enligt steg två. Nyckelfynden markerades med färg och fick samma nummer som 
artikeln det kom från för att lättare kunna få en överblick. Alla nyckelfynd samlades i ett 
enskilt dokument och diskuterades för att säkerställa att det svarade på examensarbetets 
syfte. I det tredje steget av analysen lästes nyckelfynden igenom flera gånger för att sedan 
sorteras. Under analysens gång togs vissa nyckelfynd bort då det inte ansågs vara tillräckligt 
relevanta för syftet. Nyckelfynd som berörde liknande områden samlades under ett 
gemensamt tema. Utifrån framställda teman kunde subteman urskiljas. Teman kunde 
identifieras genom att plocka ut likheter och skillnader utifrån nyckelfynden. När två teman 
identifierats gjordes ännu en sortering för att skapa subteman som relaterade till 
huvudteman. Dessa teman och subteman diskuterades sedan för att säkerställa dess 
innebörd. Analysen resulterade i två teman och fyra subteman. Dessa skrevs sedan i löpande 
text för att ställa samman resultatet. 
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Tabell 2: Exempel på nyckelfynd, teman och subteman. 

Tema Subtema Nyckelfynd 

Att vara 
unik 

Vikten av att bli 
sedd som mer än 

sin sjukdom 

En patient beskrev hur sjuksköterskorna inte 
bara fokuserade på hans sjukdom utan 
intresserade sig för andra delar av hans liv. De 
pratade bland annat om hans boxningskarriär. 
(9) 

Patienterna ville att relationen med 
vårdpersonalen skulle vara mer personlig och 
inte så formell. (5) 

Sjuksköterskans 
betydelse för 

personcentrerad 
vård 

Patienter beskrev att sjuksköterskor 
identifierade deras unika behov och anpassade 
vården efter dessa. (6) 

Patienter beskrev att sjuksköterskor var 
personligt investerade i deras välmående vilket 
stärkte känslan av egenvärde. (9) 

Att vara 
delaktig 

Vikten av 
informationsutbyte 

Patienterna tryckte på vikten av direkt och tydlig 
information för att kunna förstå sin situation. (2) 

Patienterna upplevde att sjuksköterskor 
lyssnade och gav dem möjlighet att ställa frågor. 
(7) 

Vikten av att få 
bestämma över sin 

egen vård 

De flesta av patienterna kände sig delaktiga i 
beslut som togs gällande deras vård. Det fick 
dem att känna sig bemötta med respekt och 
värdighet. (1) 

En del patienter beskrev att de blev inbjudna till 
diskussioner kring sin vård men att beslut togs 
utan dem. (8) 

 

4.3 Etiska överväganden 

Codex (2019) beskriver att grunden inom forskning är forskarens eget ansvar för etiken. 
Forskningsarbetet styrs av regler och föreskrifter som forskaren ska ta hänsyn till. Det är 
forskarens ansvar att se till att arbetet utförs moraliskt och med god kvalitet. En naturlig och 
etisk reflektion ska tillhöra forskarens vardag och fortgå genom hela arbetet. Forskaren ska 
bortse från sin egen vinning. Utöver detta har forskaren även en yrkesetik att beakta. 
Yrkesetiken innebär att det finns uttalade men även outtalade normer som beskriver vad en 
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god vetenskap är. Det ligger till stor vikt att forskaren inte avsiktligt bryter mot forsknings- 
och dokumentationsseden, vilket innebär att det är forskarens ansvar att se till att det inte 
sker några plagiat eller bryter mot krav och normer. Samtliga artiklar som använts till arbetet 
innehåller etiska överväganden. Polit och Beck (2012) skriver att första steget i en etisk 
forskning är att se till så forskningsfrågan är tillräckligt signifikant och att metoden som 
används gör att den går att svara på. Det kan uppfattas som oetiskt att genomföra en studie 
med en svag metod då det skulle vara att slösa bort de som läser studiens tid. 

5 RESULTAT 

Två teman med respektive två subteman som svarar på syftet att beskriva patientens 
upplevelser av personcentrerad vård framkom utifrån analysen och presenteras nedan i 
löpande text. Teman och subteman har sammanfattats till en översikt som kan ses nedan i 
tabell 3. 

Tabell 3: Teman och subteman. 

 

5.1 Att vara unik 

Under temat Att vara unik beskriver patienten vikten av att få vara en unik person i sin vård. 
Subteman som följer under detta tema är Vikten av att bli sedd som mer än sin sjukdom och 
Sjuksköterskans betydelse för personcentrerad vård. 

5.1.1 Vikten av att bli sedd som mer än sin sjukdom 

Patienter uppskattade när vårdpersonal kände till och bemötte dem utifrån deras personliga 
berättelse, detta gjorde att de kände sig som unika personer bortom sin sjukdom (Grover, 
Mackasey, Cook, Tremblay & Loiselle, 2018; Sharp, McAllister & Broadbent, 2016). Flera 

Tema Subtema 

Att vara unik 

Vikten av att bli sedd som mer än sin 
sjukdom 

Sjuksköterskans betydelse för 
personcentrerad vård 

Att vara delaktig 
Vikten av informationsutbyte 

Vikten av att få bestämma över sin egen 
vård 
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patienter beskrev att bli bemött som en unik person fick dem att känna sig som mer än en i 
mängden av patienter (Adamson, Pow, Houston & Redpath, 2016; Greenfield et al., 2014; 
Grover et al., 2018). Patienter beskrev också att bli bemött som en unik person fick dem att 
känna förtroende och trygghet i vården (Adamson et al., 2016). Detta tydliggörs i följande 
citat: “... she’s not treating me as a number, she knows my personal history and, well, that’s 
very reassuring” (Grover et al., 2018, s.168). Patienter beskrev att det var viktigt att 
vårdpersonal uppmärksammade dem som personer i olika sammanhang med olika roller. 
När patienters sociala och yrkesverksamma sammanhang uppmärksammades upplevde 
patienter att vården blev personcentrerad, de kände sig sedda. Vilket belyses i följande citat: 

...it’s really important because, you know you’re more than just a patient going 
 through this, you’re a person with many different roles... they knew I was a mother of 
 twins, they knew I (was) a wife, a colleague, I have many different roles” (Grover et 
 al., 2018, s.169).  

Patienter upplevde att grunden för en personcentrerad vård var när vårdpersonal lärde 
känna dem och visade intresse för deras personliga berättelse (Grover et al., 2018). En 
patient beskrev en upplevelse av frustration under ett möte där läkaren inte visade intresse 
för patienten (Greenfield et al., 2014). Utifrån patienters upplevelser framkom det att det var 
viktigt att få känna vårdpersonal på en personnivå och att relationen blev mer personlig. 
Detta beskrevs kunde ske när vårdpersonal delade med sig av sina liv (Adamson et al., 2016; 
Canzan, Heilemann, Saiani, Mortari &Ambrosi, 2014; Greenfield et al., 2014; Grover et al., 
2018). Vården upplevdes som inbjudande när patienter kände att relationen med 
sjuksköterskor var ömsesidig, när båda parter lärde känna varandra på ett personligt plan 
(Grover et al., 2018). En patient beskrev hur en lättsam och skojfrisk jargong stärkte 
relationen mellan honom och vårdpersonal. Relationen med vårdpersonal beskrevs som 
vänskaplig (Adamson et al., 2016; Greenfield et al., 2014) men också som att vara bland sin 
familj, att vara hemma (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015). Möjligheten att få ha 
vardagliga konversationer med sjuksköterskor uppskattades av patienter (Sharp et al., 2016). 

5.1.2 Sjuksköterskans betydelse för personcentrerad vård 

Patienter kunde uppleva att det var svårt att själva ta kontakt med sjuksköterskor för att 
exempelvis be om något (Laird et al., 2015) och det underlättade när sjuksköterskor 
uppmuntrade dem att uttrycka sina behov (Hultstrand Ahlin et al., 2019; Laird et al. 2015). 
Patienter upplevde att sjuksköterskor kunde identifiera deras behov (Canzan et al., 2014; 
Grover et al., 2018; Sharp et al., 2016) och en del patienter beskrev att sjuksköterskor kunde 
se deras behov och förstå deras känslor utan att patienter behövde uttrycka dem med ord 
(Canzan et al., 2014; Sharp et al., 2016) exempelvis genom att observera patienters 
kroppsspråk (Canzan et al., 2014). En patient som skulle få sin första cellgiftsbehandling 
berättade hur en sjuksköterska kunde se igenom hennes glada fasad och tillgodose ett behov 
av tröst och trygghet när hon inte kunde förmå sig att uttrycka sina behov. Detta kan ses i 
följande citat: 

She had tried to be brave, chatting brightly; however, the nurse was able to see 
 through this facade. Jenny said, ‘There must have been something that she (nurse) 
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 could see.’ The nurse leant forward and whispered in her ear, ‘It’s going to be OK, you 
 can do this.’ For Jenny, this simple act had a profound, almost spiritual, impact. She 
 said, ‘...that really touched me... touched my soul and that was really important.’ 
 (Sharp et al., 2016, s.305). 

En annan patient berättar om hur en sjuksköterska som ännu inte börjat sitt pass 
uppmärksammar att hon är ledsen och stannar upp för att trösta henne trots att hon för 
stunden faktiskt inte arbetade. Sjuksköterskors personliga investering i patienters välmående 
stärkte känslor av egenvärde hos patienter (Sharp et al., 2016). En patient beskrev hur 
sjuksköterskors investering i hennes välmående fick henne att känna sig prioriterad 
(Hultstrand Ahlin et al., 2019). Patienter upplevde att sjuksköterskor hade en stor 
arbetsbörda och att det krävdes personliga uppoffringar av dem som vårdade 
personcentrerat. Upplevelsen av att sjuksköterskor gjorde uppoffringar stärkte känslan av att 
sjuksköterskor var genuint intresserade av patienters behov och välmående. Patienter 
upplevde att sjuksköterskor som vårdade personcentrerat gjorde mer än vad som förväntades 
av dem. De gav det lilla extra som de inte hade någon skyldighet att ge (Sharp et al., 2016). 
Det fanns sjuksköterskor som enligt patienter inte gav personcentrerad vård. En patient 
berättade att vissa sjuksköterskor var uppgiftsorienterade och endast gjorde det som var 
nödvändigt att utföra och ses i följande citat: 

In James’ experience, nurses ‘were either very, very good, or they were just doing 
 their job’. He wasn’t critical of nurses who approached their work in a routine 
 manner, saying: ‘It was not as if they did a bad job or anything, they did their 
 prescribed duties, the very minimum they had to do.’ (Sharp et al., 2016 s.305). 

Patienter som vårdades på geriatrikavdelningar beskrev hur uppskattat det var när 
sjuksköterskor agerade snabbt på deras behov, speciellt då det handlade om hygienbehov då 
dessa upplevdes som generande. De beskrev att de upplevde personcentrerad vård när de fick 
sina fysiska behov tillgodosedda av sjuksköterskor (Canzan et al., 2014). När patienter talade 
om sjuksköterskors sätt att vårda beskrevs medkänsla. Vardagliga saker som att erbjuda en 
patient som kräkts möjlighet att tvätta sig räckte för att skapa upplevelser av medkänsla 
(Sharp et al., 2016). Patienter upplevde att sjuksköterskor som inte tidigare vårdat dem redan 
var insatta i deras unika behov och situation, vilket fick patienter att känna sig trygga. 
Patienter upplevde att vården var skräddarsydd efter deras behov och att sjuksköterskor var 
flexibla i att anpassa vården (Grover et al., 2018). Läkemedelsutdelningen beskrevs också 
som anpassad efter patienters individuella behov (Adamson et al., 2016; Bolster & Manias, 
2010). Exempel på detta var när patienter med sväljsvårigheter fick tabletter krossade, eller 
som en patient berättade, att en sjuksköterska såg till att han fick prova ett läkemedel i 
flytande form då han mådde dåligt av det i tablettform (Adamson et al., 2016). En patient 
beskrev att han uppskattade när en sjuksköterska kommit ihåg vad han behövde för att 
kunna svälja läkemedel i tablettform och förberett detta vid aktuellt vårdtillfälle trots att det 
gått en månad sedan patienten fått vård senast (Grover et al., 2018). 
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5.2 Att vara delaktig 

Under temat Att vara delaktig beskriver patienter hur informationsutbyte och delat 
beslutsfattande påverkar deras upplevelser av personcentrerad vård. Subteman som följer 
under denna rubrik är Vikten av informationsutbyte och Vikten av att få bestämma över sin 
egen vård. 

5.2.1 Vikten av informationsutbyte 

Patienter beskrev vikten av information gällande sin egen vård i upplevelsen av 
personcentrerad vård (Adamson et al., 2016; Greenfield et al., 2014; Grover et al., 2018; 
Hultstrand Ahlin et al., 2019; Koinberg, Olofsson, Carlström & Olsson, 2018; Laird et al., 
2015; Sharp et al., 2016). Patienter ville känna att vårdpersonal var rak och ärlig i all 
kommunikation. Det var betydande för att patienter skulle lita på informationen som gavs 
(Hultstrand Ahlin et al., 2019; Sharp et al., 2016). Information av seriösare slag ville 
patienter motta utan att den lindades in eller överdrevs. Patienter beskrev att de ville ha ren 
fakta (Hultstrand Ahlin et al., 2019). En patient beskriver att tydlig information fick honom 
att känna att han hade kontroll över sin situation (Sharp et al., 2016). Det fanns patienter 
som upplevde att de inte fått information i den mån de önskat (Adamson et al., 2016; 
Greenfield et al.2014; Hultstrand Ahlin et al., 2019; Koinberg et al., 2018; Laird et al., 2015). 
Vissa patienter upplevde att informationen de fått var för allmän (Koinberg et al., 2018) eller 
att de fått vänta för länge på exempelvis provsvar eller information om planerad behandling 
(Greenfield et al., 2014; Hultstrand Ahlin et al., 2019). Otillräcklig information ledde till 
upplevelser av att bli försummade av sjukvården och att patienter blev mindre delaktiga i sin 
vård (Hultstrand Ahlin et al., 2019). Sjuksköterskor upplevdes ha betydelse när det gällde 
information kring exempelvis diagnos och behandling (Adamson et al., 2016; Bolster & 
Manias, 2010; Grover et al., 2018; Koinberg et al., 2018; Laird et al., 2015). Patienter 
upplevde att sjuksköterskor informerade på ett sätt som hjälpte dem att förstå informationen 
de fick. Detta tydliggörs i följande citat: 

The participants felt that the treatment was extremely abstract, with a number of X-
 rays and chemotherapy sessions which had to be explained by the nurses, who also 
 started to become a sort of therapist: “I was able to speak freely and because they are 
 nurses, they could explain in an understandable way and I felt well taken care of” 
 (Koinberg et al., 2018, s.5). 

Patienter upplevde att sjuksköterskor förklarade vad som skulle ske under behandlingstiden 
och att de hjälpte till att sortera all information som gavs. En annan patient berättade att en 
sjuksköterska först gav henne skriftlig information som hon fick läsa själv och sedan gick 
sjuksköterskan igenom den muntligt med henne. Detta uppskattades då patienten upplevde 
möjlighet att i lugn och ro ta in informationen och få en förståelse för den (Laird et al., 2015). 
Patienter beskrev att det var viktigt att ges möjlighet att förstå den information som gavs 
(Hultstrand Ahlin et al., 2019; Koinberg et al., 2018; Laird et al., 2015) och då krävdes det att 
de fick möjlighet att ställa frågor (Grover et al., 2018; Greenfield et al., 2014; Hultstrand 
Ahlin et al., 2019; Koinberg et al. 2018; Laird et al. 2015; Sjö & Bergsten 2018). Patienter 
uppskattade när sjuksköterskor bjöd in dem till att ställa frågor och diskutera funderingar de 
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hade (Adamson et al., 2016). En patient beskrev att först när han fick möjlighet att ställa 
frågor till en sjuksköterska som förklarade på ett sätt så han förstod insåg patienten varför 
det var viktigt att ta sina ordinerade läkemedel och började ta dem som planerat (Sjö & 
Bergsten, 2018). Det var också viktigt för patienter att uppleva att vårdpersonal lyssnade på 
vad de hade att säga (Greenfield et al., 2014; Grover et al., 2018; Hultstrand Ahlin et al., 
2019; Koinberg et al. 2018; Laird et al. 2015; Sjö & Bergsten 2018). Detta görs tydligt i 
följande citat:  

It’s very important for diabetics to be able to talk. That’s one of the big, big problems 
 with diabetes is is that diabetics they don’t, they feel isolated; they don’t think 
 anybody understands (Greenfield et al., 2014, s.6). 

Upplevelsen av att bli lyssnad på påverkades av den tid vårdpersonal gav patienter 
(Hultstrand Ahlin et al., 2019; Koinberg et al., 2018; Laird et al., 2015; Sjö & Bergsten, 2018). 
Patienter ville att vårdpersonal skulle vara närvarande i stunden och inte jäkta igenom mötet 
med dem. När patienter upplevde att vårdpersonal inte tog sig tid att lyssna kände de sig 
maktlösa (Laird et al., 2015), besvikna, (Greenfield et al., 2014), som en belastning 
(Hultstrand Ahlin et al., 2019) och att hänsyn inte togs till deras personliga berättelse (Laird 
et al., 2015). En patient beskrev att det var bortslösad tid att prata med läkaren när läkaren 
ändå inte lyssnade på honom (Greenfield et al., 2014). Patienter upplevde att sjuksköterskor i 
större utsträckning lyssnade på patienter än vad läkare gjorde. Mötet med läkare beskrevs av 
patienter mer som en monolog än en dialog (Laird et al., 2015; Sjö & Bergsten, 2018). 

5.2.2 Vikten av att få bestämma över sin egen vård 

I en artikel där majoriteten av patienterna var äldre, upplevde flera patienter att läkare visste 
bäst när det kom till deras vård och de antog då en mer passiv roll i sitt vårdande. Dessa 
patienter rättade sig efter vårdpersonals beslut. Få patienter i denna artikel beskrev att de 
ville vara mer delaktiga (Greenfield et al., 2014). En del patienter upplevde att sjuksköterskor 
gjorde dem delaktiga när det gällde läkemedelsutdelning vilket fick patienter att känna att de 
hade kontroll (Bolster & Manias, 2010). I mötet med sjuksköterskor upplevde patienter 
möjlighet att påverka och vara delaktig i de beslut som togs gällande sin egen vård och 
behandling (Adamson et al., 2016; Sjö & Bergsten, 2018). Patienter upplevde att de fick vara 
delaktiga i upprättandet av sin vårdplan (Grover et al., 2018). I följande citat beskrivs 
patienters upplevelser av att vara delaktiga i sin vård. 

In their encounters with the nurse, participants experienced being involved and able 
 to influence the decisions made, as the health plan that they had developed with the 
 nurse was evaluated at each visit and revised if necessary. (Sjö & Bergsten, 2018, 
 s.308-309). 

Det fanns även patienter som hade en annan upplevelse av delaktighet i beslutsfattandet. De 
berättade att de blev inbjudna till diskussioner kring sin vård men upplevde att själva 
besluten togs utan dem (Laird et al., 2015). En patient beskrev detta i följande citat: 

...they want the patients to come into the ward round meetings but once the patient 
 leaves, they make the decisions. So the patients find out they have changed your 
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 medication or put you onto something different or increased that and they haven’t 
 even told you... You get frustrated... (Laird et al., 2015, s.1459). 

6 DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion gällande examensarbetets olika avsnitt. Först beskrivs 
resultatdiskussionen där resultatet ställs mot tidigare forskning och vårdvetenskaplig teori. 
Detta för att se resultatet ur ett större perspektiv. Sedan följer metoddiskussionen där styrkor 
och svagheter med vald metod diskuteras. Till sist diskuteras hur etiska överväganden har 
beaktats under examensarbetets gång. 

6.1 Resultatdiskussion 

Utgår från examensarbetets syfte, bakgrund och resultat. Resultatdiskussionen presenteras 
nedan under rubrikerna Att vara unik – Vikten av att bli sedd som mer än sin sjukdom, Att 
vara unik – Sjuksköterskans betydelse för personcentrerad vård, Att vara delaktig – Vikten av 
informationsutbyte och Att vara delaktig – Vikten av att få bestämma över sin egen vård. 

6.1.1 Vikten av att bli sedd som mer än sin sjukdom 

Resultatet redogjorde att patienter upplevde att det var viktigt för dem att sjuksköterskor 
kände till deras personliga berättelse. Detta gjorde att de kände sig sedda som unika personer 
och det stärkte patienters upplevelser av trygghet och förtroende till sjuksköterskor. Patienter 
upplevde att vårdpersonals kännedom om deras personliga berättelse var grunden för ett 
personcentrerat vårdande. McCormack och McCance (2010) nämner i sin teori vikten av att 
känna till personens berättelse. De nämner att när en sjuksköterska tar del av den personliga 
berättelsen skapas en större förståelse för patientens situation. Detta gör att patientens 
upplevelse av värdighet ökar och en större respekt för patienten uppstår. Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personens unika berättelse är utgångspunkten för 
personcentrerad vård. Detta kan även kopplas till tidigare forskning av Ross, Tod och Clarke 
(2014), där sjuksköterskor beskriver patientens bakgrund som en viktig faktor för att kunna 
tillgodose unika behov för patienten. Coughlin (2013) beskriver i sin forskning att 
sjuksköterskor behöver integrera och lyssna på patientens frustration för att kunna närma sig 
dem och detta kunde sjuksköterskor se hade en positiv inverkan på patienten. McCormack 
och McCance (2010) nämner betydelsen av relationen mellan patienten och sjuksköterskan. 
De menar att relationen ska vara till nytta för patienten och öka patientens förmåga att känna 
egenvärde. För att sjuksköterskor ska kunna ta del av personens unika berättelse behövs det 
skapas en relation mellan patienten och sjuksköterskan som bygger på tillit. För att en 
relation ska utvecklas behöver sjuksköterskor utrymme och tid för att kunna skapa en 
relation och först då kan personcentrerat vårdande ta plats. McCormack och McCance (2010) 
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redogör att relationen mellan patient och sjuksköterska väger tungt för att vården ska kunna 
vara personcentrerad. Resultatet belyser vikten av att bli sedd som en unik person och 
relationen mellan patient och sjuksköterska kan spela stor roll för upplevelsen av detta. I 
resultatet beskrev patienter att när de blev bemötta som unika personer kände de sig som 
mer än en i mängden av patienter. De kände trygghet och förtroende. Personens unika 
berättelse visar utifrån resultatet, men även från tidigare forskning, att den spelar en viktig 
roll för hur patienten upplever vårdandet och hur sjuksköterskan kan använda sig av 
personens unika berättelse för att kunna utföra personcentrerad vård. Steenbergen et al. 
(2013) beskriver sjuksköterskestudenters uppfattning av personcentrerad vård. Där 
framkommer upplevelsen att tidspress gjorde det svårare att utföra en personcentrerad vård 
och studenterna ansåg att det krävs tid och erfarenhet och inte bara teoretisk kunskap om 
ämnet. Författarna anser att det kan bli problematisk om sjuksköterskor inte har möjlighet 
att ta sig tid till förståelse av personens unika berättelse. Personen unika berättelse kan 
fungera som ett hjälpmedel för att utforma patientens vård, vilket i sin tur kan öka patienters 
känsla av självbestämmande och förhoppningsvis en större förståelse kring sin 
hälsosituation. 

6.1.2 Sjuksköterskans betydelse för personcentrerad vård 

McCormack och McCance (2010) beskriver att personens värderingar har stor betydelse för 
att vården ska vara personcentrerad. Sjuksköterskan har ett ansvar att skaffa sig förståelse 
för personens tankar, behov och önskningar. Personens unika berättelse ska användas för att 
jämföra personens nuvarande situation. Resultatet visar att patienter upplevde att 
sjuksköterskor kunde identifiera deras unika behov och att de var flexibla med att anpassa 
vården så den kändes skräddarsydd. Patienter uppskattade när sjuksköterskor kunde förstå 
behov bara genom att observera patientens kroppsspråk. Svensk sjuksköterskeförening 
(2014) säger att sjuksköterskans kompetens avgör vårdens kvalitet. När sjuksköterskor ger 
vård anpassad efter patienten som person uppnås ett av kriterierna för God vård enligt 
Socialstyrelsens (2009) definition. Patienter upplevde att sjuksköterskor var personligt 
investerade i patientens välmående vilket stärkte patienters upplevelser av egenvärde. 
Patienter upplevde att det krävdes personliga uppoffringar av sjuksköterskor för att ge 
personcentrerad vård då de kunde se att sjuksköterskor hade en stor arbetsbörda. 
Sjuksköterskor upplevdes göra mer än vad som förväntades av dem. Resultatet visar också att 
patienter kunde uppleva sjuksköterskor som uppgiftsorienterade och då upplevdes inte 
personcentrerad vård. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor som tillämpar 
personcentrerad vård visar ett genuint intresse för patienterna (Rosén et al., 2017) men också 
att sjuksköterskor beskriver svårigheter att upprätthålla personcentrerad vård under 
stressiga förhållanden (Ross et al., 2014). Sjuksköterskestudenter talar också om svårigheter 
att tillämpa personcentrerad vård när det råder tidspress (Steenbergen et al., 2013) men 
också när fokus hamnar på de praktiska momenten i vården (Currie et al., 2015). Enligt 
myndigheten av vård- och omsorgsanalys (2016) framkom det att Sverige hade bland de 
sämsta resultaten gällande vårdpersonalens tid med patienter. Upplevelsen av brist på tid 
och många arbetsuppgifter påverkar tillämpningen av personcentrerad vård enligt patienter 
och sjuksköterskor. Om sjuksköterskor skulle få möjlighet till mer tid med patienter skulle 
det kunna bidra till fler upplevelser av att vården är personcentrerad. Utifrån resultatet kan 
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sjuksköterskan ses som viktig för personcentrerad vård. Då tidigare forskning visar att 
patienter som vårdas personcentrerat bland annat får ökad livskvalitet, ökad självförmåga 
och förkortad sjukhusvistelse (Fors et al., 2016; Pirhonen et al., 2016) anser författarna till 
detta examensarbete att det viktigt att sjuksköterskor får de förutsättningar som krävs för att 
kunna ge personcentrerad vård. 

6.1.3 Vikten av informationsutbyte 

I resultatet framkom betydelsen av information för patienter. De uppskattade när 
informationen var ärlig och rak för det skapade upplevelsen av att de kunde lita på 
informationen som gavs. En patient upplevde att när han fick tydlig information så fick han 
också mer kontroll över sin situation. En annan patient upplevde att hon förstod innebörden 
av all information när en sjuksköterska först lät henne läsa informationen själv och sedan 
gick igenom den muntligt med henne. I resultatet beskrev en patient också att han inte tog 
sina läkemedel som ordinerat förens han fick information som gjorde att han fick förståelse 
för varför han uppmanades ta dem. Resultatet visade också att en del patienter upplevde brist 
på information och detta fick dem att känna sig mindre delaktiga i sin vård. Enligt 
Patientlagen (SFS 2014:821) och Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har patienten rätt att 
få all information gällande sin hälsosituation och det är vårdgivarens ansvar att se till att 
patienten förstår innebörden av informationen. Sjuksköterskor ska också enligt ICN:s etiska 
kod se till att patienten får tillgång till all information som är relevant för patientens 
situation. Bristande information skulle kunna medföra att patienter får sämre vård och att 
vårdgivaren tar en risk gällande patientens vård. Resultatet styrker att väsentlig information 
hjälper patienter att förstå sin vård och behandling. Detta är en väsentlig del som sjukvården 
skulle kunna ta mer hänsyn till. Författarna anser att patienter som inte får tillräcklig 
information utsätts för onödiga risker, som exempelvis patienter som inte vill ta sina 
läkemedel på grund av bristande information. Rak och ärlig information var något annat som 
patienter uppskattade för att de skulle få ett bättre förtroende för sjuksköterskor, denna 
aspekt är också ytterst väsentlig eftersom ett partnerskap mellan sjuksköterskan och 
patienten kan vara svår att uppnå utan tillit till varandra. McCormack och McCance (2010) 
nämner även i sin vårdteori, att partnerskap bygger på tillit och en ömsesidighet. De nämner 
även miljöns betydelse som en påverkande faktor kring patientens upplevelse av vårdandet, 
hur det antingen kan begränsa eller underlätta ett personcentrerat vårdande, beroende på 
hur vårdavdelningens system är uppbyggt, delat beslutsfattande och risktagande för 
patienten. Detta kan kopplas till informationsutbytet som sker mellan sjuksköterskan och 
patienten, eftersom informationsutbyte leder till en större delaktighet och därmed ett delat 
beslutsfattande. Kolvos et al. (2013) beskriver i sin tidigare forskning att personcentrerad 
vård bygger på informationsutbytet och att sjuksköterskor kunde se att ju bättre 
informationsutbytet är, desto mer blir patienten delaktig. I en annan studie av Oxelmark et 
al. (2018) beskriver sjuksköterskor vad dem anser om informationsutbyte. Sjuksköterskorna 
ansåg att ju mer patienterna förstår sin situation, desto bättre kan vården utformas efter 
patientens behov. I resultatet beskrev patienter att de uppskattade när vårdpersonal lyssnade 
på dem. När vårdpersonal inte tog sig tid att lyssna upplevde patienter sig maktlösa och de 
kände att det inte togs hänsyn till deras perspektiv. I tidigare forskning av Ross et al. (2014) 
har sjuksköterskor uppgett att det är svårt att implementera personcentrerad vård på grund 
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av stressiga förhållanden på vårdavdelningen. Sjuksköterskor ansåg att personcentrerad vård 
är avgörande för att patienter ska få en god vård. Utifrån resultatet kan det ses att bristande 
information kan leda till ett risktagande gällande patientens vård, eftersom detta kan utesluta 
patientens delaktighet och därmed ett sämre vårdande för patienten, som inte blir 
personcentrerat. Vårdgivare anses därmed ha kunskapen kring betydelsen av 
informationsutbytet och hur patienter upplever informationsutbytet. Information visar 
utifrån resultatet att det kan leda till en större delaktighet från patientens sida. 

6.1.4 Vikten av att få bestämma över sin egen vård 

McCormack och McCance (2010) skriver att ett unikt drag hos personen är förmågan att 
reflektera över sin situation och över de beslut den tar eller ställs inför. Personen är ägare av 
sin kropp, med sina egna beslut och åsikter. En person ska ses som självständig med en fri 
vilja att ta egna beslut. De skriver också att partnerskapet mellan patient och sjuksköterska 
ska byggas på bland annat tillit och jämställdhet. I resultatet framkom att en del patienter 
upplevde att de kunde påverka och vara delaktiga i de beslut som togs gällande sin egen vård 
i mötet med sjuksköterskor och att få vara delaktig gav upplevelsen av att ha kontroll över sin 
egen situation. När patienter fick vara med och diskutera vården upplevde de en känsla av 
värdighet och respekt. I tidigare forskning framkommer det att sjuksköterskor tycker det är 
viktigt att göra patienten mer delaktig i vården då det gynnar alla parter (Kolovos et al., 
2013). Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan ett etiskt ansvar att vara respektfull och 
lyhörd gentemot patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Socialstyrelsen (2009) 
beskriver att en god vård uppnås när patientens självbestämmande respekteras. När detta 
sker uppkommer möjligheter för patienten att känna tillit, hopp och mening. Detta kan i sin 
tur leda till ett minskat lidande för patienten. Sjuksköterskor beskrev att de hade respekt för 
patientens åsikter och beslut, även när de inte höll med dem (Oxelmark et al., 2018). 
Resultatet visar också att vissa patienter var passiva när det kom till att ta beslut gällande sin 
egen vård och att de förlitade sig på att läkare skulle ta rätt beslut åt dem. Vissa patienter 
upplevde att de inte alls gavs möjlighet att vara delaktiga i beslutsfattandet. I tidigare 
forskning beskriver sjuksköterskor att tidsbrist hindrar dem från att göra patienterna mer 
delaktiga (Oxelmark et al., 2018). McCormack och McCance (2010) skriver att i 
partnerskapet ska patientens egna beslut värderas högt och därför är det viktigt att 
sjuksköterskan arbetar för att patienten ska bli mer delaktig i att bestämma sin egen vårds 
riktning. Tidigare forskning visar att personcentrerad vård kan öka patientens självförmåga 
(Fors et al., 2016; Pirhonen et al., 2016). Patienter som var passiva upplevde att vårdpersonal 
kunde ta bättre beslut. Författarna anser att dessa patienter eventuellt skulle behöva mer 
stöd och hjälp att stärka sin självförmåga och på så vis uppleva att de vill och kan besluta över 
sin egen vård. Detta är något författarna anser bör uppmuntras av sjuksköterskor eftersom 
patienter som redan befinner sig i en utsatt situation kan känna sig maktlösa och ha en 
sviktande tro på sin självförmåga. Sjuksköterskor kan med sin expertis och kunskap stötta 
patienten på vägen att finna styrkan i att tro på sig själv gällande beslut och önskningar kring 
sitt vårdande. Patienter i Sverige har enligt Patientlagen (SFS 2014:821), 
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) och Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 
rättigheter i form av självbestämmande och ska alltid få möjligheten att besluta över sin vård 
även om de sedan väljer att låta någon annan ta besluten. Sjuksköterskan har en uppgift att 
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stödja personen att hitta mening i sin situation för att sedan tillsammans kunna sätta upp 
mål för vård och framtid enligt McCormack och McCance (2010). Enligt en undersökning av 
vård- och omsorgsanalys (2016) beskrivs att endast 40 procent av personer med kronisk 
sjukdom rapporterar att de har diskuterat deras särskilda målsättningar eller prioriteringar 
gällande deras behov kring sitt vårdande. Detta anser författarna bör kunna förändras om 
tillämpningen av personcentrerad vård förbättras. 

6.2 Metoddiskussion 

Till detta arbete valdes litteraturstudie av kvalitativa artiklar enligt Friberg (2017) och Evans 
(2002) beskrivande syntes. En kvalitativ design valdes på grund av examensarbetets syfte 
som var att beskriva patientens upplevelser av personcentrerad vård. Willman och Stoltz 
(2017) beskriver att litteraturstudie kan ge ökad förståelse för fenomenet upplevelser genom 
att sammanställa flera liknande kvalitativa studiers resultat. Intervjuer med patienter valdes 
bort eftersom det är ett mer tidskrävande arbete och upplevdes heller inte som lämpligt på 
grund av att författarna saknar erfarenhet av att intervjua patienter som kan befinna sig i 
särskilt utsatta situationer. För att artiklarnas syfte inte skulle omtolkas skrevs dessa på 
engelska, detta gäller även samtliga citat som finns med i resultatet. Två av artiklarna i 
resultatet beskriver både patienters och sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård, 
i dessa artiklar valdes endast patienters upplevelser till resultatet. Svensk MeSH användes för 
att hitta sökord till datainsamlingen för att säkerställa att de var relevanta för 
examensarbetets syfte. Hjälp togs också emot av en bibliotekarie på Mälardalens Högskola 
för att få förståelse och kunskap om olika söktekniker. Detta gjordes för att inte gå miste om 
relevant data på grund av bristande kunskap av söktekniker. Till en början hade författarna 
valt att göra en litteraturöversikt och hade hittat både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 
Under arbetets gång insåg författarna att en litteraturstudie enligt Friberg (2017) var mer 
lämpligt för att få fram patientens upplevelser. Därför gjordes fler sökningar för att hitta nya 
kvalitativa artiklar. Artiklar som valdes begränsades inte till en viss diagnos eller vårdinstans. 
Artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2008–2019 för att på så vis kunna samla så 
aktuell forskning som möjligt. Författarna hade svårigheter att hitta artiklar som innehöll 
begreppet personcentrerad, eftersom många vetenskapliga artiklar använde patientcentrerad 
vård som synonym till personcentrerad vård. Även svensk MeSh använder patientcentrerad 
vård som ämnesord till personcentrerad vård, vilket skapade svårigheter att hitta relevanta 
artiklar till arbetet. Två artiklar valdes också genom manuell sökning då de fångat 
författarnas intresse som referenser i andra artiklar. Valet att endast använda kvalitativa 
artiklar begränsade urvalet men fördelen med en litteraturstudie och användning av endast 
kvalitativa artiklar skapade en djupare förståelse för patienternas upplevelser av 
personcentrerad vård. En nackdel med endast kvalitativa artiklar är att antalet deltagare i 
artiklarna kan vara färre än i kvantitativa studier. Alla artiklar skulle vara publicerade på 
engelska för att öka möjligheten att finna relevanta artiklar. Artiklar vars deltagare hade 
nedsatt kognitiv förmåga eller saknade förmåga att själva kommunicera adekvat valdes bort 
för att resultatet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. En svaghet med arbetet är att vissa 
artiklar valdes bort i sökningarna då titeln inte ansågs relatera till valt syfte. Det finns en risk 
att relevanta artiklar valts bort då titeln ledde till att abstract inte lästes. Friberg (2017) 
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skriver dock att en artikels titel kan ge en ledtråd om vad artikeln handlar om. Evans (2002) 
beskrivande syntes hade en fördel då den beskriver analysen i tydliga steg. Genom att först 
skapa teman utifrån nyckelfynd och sedan sortera dessa i subteman underlättade 
sammanställningen av resultatet. Det fanns dock svårigheter att sortera nyckelfynden då 
många av dem passade under flera teman och subteman. Detta visar hur viktiga alla delar 
som framkom under resultatet är tillsammans för personcentrerad vård. Exempelvis skulle 
man kunna koppla temat Att vara unik med temat Att vara delaktig men i detta arbete togs 
beslutet att separera dem för att skapa en djupare förståelse för bägge delarna. Med 
examensarbetets syfte i åtanke avgränsades analysen till två teman och fyra subteman. Vid 
användning av Evans (2002) beskrivande syntes som analysmetod ska det som framgår från 
artiklar som används i analysen ej omtolkas utan beskrivas så att det ej förlorar sin innebörd. 
Därför användes citat från artiklarna för att stärka tillförlitligheten till resultatet. Citaten 
översattes ej till svenska för att säkerställa att de behöll sin innebörd. Artiklarna som 
användes var inte avgränsade till en viss världsdel, då författarna hade svårigheter att 
bedöma vilka delar i världen som inte var aktuella. Däremot valdes en del artiklar bort som 
författarna ansåg hade för stora kulturskillnader som tydligt påverkade resultatet. 
Anledningen till detta var för att det inte var överförbart till den skandinaviska vården. Polit 
och Beck (2012) beskriver att tillförlitlighet, giltighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet av 
en studie tillsammans skapar dess trovärdighet. Enligt Polit och Beck (2012) handlar 
överförbarhet om hur och i vilken utsträckning resultatet i en studie kan överföras till olika 
situationer eller grupper. I kvalitativa studier är det läsaren som avgör om resultatet kan 
användas i andra situationer. I detta arbete önskade författarna att resultatet skulle kunna 
vara överförbart till den svenska/skandinaviska vården. Patienter i artiklarna har varit en 
blandning av kvinnor och män i olika åldrar med olika sjukdomar och diagnoser, detta för att 
resultatet skulle vara generaliserbart till flera olika vårdområden. I artiklarna beskrevs 
liknande upplevelser trots att studierna var gjorda i olika länder vilket skulle kunna visa en 
global bild av patientens upplevelser av personcentrerad vård. Ingen avgränsning av i vilket 
land studierna genomfördes i kan också vara en svaghet då olika länders kultur, religon och 
syn på hälsa och ohälsa kan skilja sig åt och också påverka patientens upplevelser. Polit och 
Beck (2012) skriver att en studies giltighet beror på om resultatet svarar på studiens syfte och 
att tillförlitlighet betyder att studien kan reproduceras och komma fram till ett liknande 
resultat. I detta examensarbete var syftet att beskriva patientens upplevelser av 
personcentrerad vård. Resultatet visade hur patienten upplever personcentrerad vård och 
vad som är viktigt för att vården ska upplevas som personcentrerad. Citat användes för att 
styrka det som presenteras i resultatet. Artiklarna som användes kvalitetsgranskades också 
noga och endast artiklar som ansågs hålla en hög vetenskaplig nivå användes i 
examensarbetet resultat. En noggrann beskrivning av vald metod samt hur datainsamling 
och dataanalysen gjordes har beskrivits för att öka detta examensarbetes tillförlitlighet. Polit 
och Beck (2012) beskriver begreppet bekräftelsebarhet som innebär att arbetets ska utgå från 
en objektiv synvinkel och att författarnas förförståelse ska läggas åt sidan. Detta är något 
författarna till detta arbete har haft i åtanke under arbetets gång. Polit och Beck (2012) 
skriver att litteraturstudier kan hjälpa till att göra fynd från enskilda studier överförbara och 
generaliserbara. Därför är en styrka i detta examensarbete den valda metoden. 



22 

6.3 Etisk diskussion 

Detta examensarbete har förhållit sig till forskningsetiken enlig Codex. Codex (2019) 
beskriver att forskaren har ett ansvar att se till att forskningen är etiskt korrekt. Forskningen 
ska genomföras moraliskt och med god kvalité. Författarna till detta arbete har arbetat för att 
inte avsiktligt plagierat, omtolkat eller förvrängt resultatet och har arbetat fram material utan 
att koppla in tidigare förförståelse kring ämnet. Till en början uppstod det svårigheter att 
koppla bort förförståelsen kring begreppet personcentrerad vård, eftersom det är ett begrepp 
som författarna har läst om under sin utbildning. Detta var dock något som ej påverkade 
arbetet. Codex (2019) beskriver att en naturlig och etisk reflektion ska genomgå hela arbete. 
Till detta arbete har resultatet lästs om flertalet gånger och det har hela tiden funnits en 
reflekterande tankegång genom arbetet. De artiklar som använts i examensarbetet är skrivna 
på engelska och innehåller etiska överväganden, samt är Peer Reviewed. Arbetet är skrivet ur 
en objektiv synvinkel, där egna värderingar och åsikter lagts åt sidan. För att inte göra egna 
tolkningar utifrån de använda artiklarnas syfte har författarna valt att behålla artiklarnas 
syfte på engelska, detta gäller även samtliga citat som använts i arbetet. Polit och Beck (2012) 
skriver att etisk forskning har ett väl genomtänkt val av metod. Detta har författarna till detta 
examensarbete beaktat och den metod som använts var den metod som ansågs kunna ge svar 
på syftet. Detta för att säkerställa att examensarbetet skulle bidra till något för dem som läser 
det. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patientens upplevelser av personcentrerad vård. I 
resultatet framkom vikten av att bli bemött som en unik person och att relationen med 
sjuksköterskor var betydande för patientens upplevelser av personcentrerad vård. Det var 
viktigt att vårdpersonal såg patienterna utifrån alla de olika roller som ryms i en persons liv. 
Patienter ville att relationen med vårdpersonal skulle vara personlig och inte så formell. 
Sjuksköterskor som gav personcentrerad vård upplevdes som genuint intresserade av 
patientens välmående. Patienter upplevde också att sjuksköterskor kunde identifiera deras 
unika behov vilket gav upplevelsen av trygghet. Informationsutbytet upplevdes vara ännu en 
viktig faktor för personcentrerad vård och patienter beskrev att de ville ha tydlig information 
om sin situation samt möjlighet att förstå den. Om informationsutbytet var bristande 
upplevdes det som att sjukvården försummade dem och det påverkade upplevelsen av 
delaktighet. Patienter beskrev att de inte alltid fick vara delaktiga i beslut som togs men att 
sjuksköterskor gav möjlighet till delaktighet vid bland annat upprättandet av vårdplaner. Det 
var viktigt för patienter att känna kontroll över sin situation. Utifrån resultatet kan det ses att 
patienter upplever sin vård som bra eller dåligt beroende på sjuksköterskors bemötande och 
förmåga att bjuda in patienten till ett partnerskap. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Det skulle behövas mer kvalitativ forskning gällande personcentrerad vård ur ett 
patientperspektiv. Mycket av den forskningen som redan finns fokuserar mycket på 
sjuksköterskans syn på det personcentrerade vårdandet. Vid datainsamlingen till detta arbete 
var det svårt att hitta artiklar som specifikt beskrev patientens upplevelser av 
personcentrerad vård. Studier som undersöker åtgärder som kan förbättra tillämpningen av 
personcentrerad vård skulle också vara av nytta då resultatet visade att patienter inte alltid 
upplever att vården de får är personcentrerad. Mer kvalitativ forskning kan öka 
sjuksköterskors förståelse för hur personcentrerad vård faktiskt påverkar patientens 
upplevelse av hela vårdandet. 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS 

Nr. Titel, tidskrift, författare, år, land Syfte Metod Resultat Poäng 

1. Titel: Exploring the experiences of 
patients attending day hospitals in the 
rural Scotland: capturing the patient’s 
voice 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 
Författare: Adamson, E., Pow, J., 
Houston, F,. & Redpath, P. 
År: 2017 
Land: Skottland 

To understand the 
meaning of person-
centred 
compassionate care 
for people attending 
day hospitals in 
rural Scotland. 

Beskrivande kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
på en vårdavdelning. 
Deltagarna bestod av 7 
män och 8 kvinnor i 
åldrarna 65-95 år. 
Tematisk analys som 
resulterade i fyra teman. 

Upplevelser av personcentrerad vård handlade 
om vikten av information och patienterna 
beskrev att de kände sig delaktiga i sin vård. 
Patienterna beskrev att relationen med 
vårdpersonal kändes vänskaplig och ömsesidig. 
Patienter uppskattade att veta vad som skulle 
ske under vårdtiden. När läkaren diskuterade 
allt med dem fick det dem att känna sig 
bemötta med respekt och värdighet. De kände 
även tillit till att personalen skulle ta rätt beslut 
kring deras vård. De kände sig bemötta som 
unika personer. 

10/10 

2. Titel: Person-centred interactions 
between nurses and patients during 
medications activities in an acute 
hospital setting: Qualitative observation 
and interview study 
Tidskrift: International Journal of 
nursing studies 
Författare: Bolster, D., & Manias, E. 
År: 2009 
Land: Australien 

To examine how 
nurses and patients 
interact with each 
other during 
medication activites 
in an acute care 
enviorment with an 
underlying 
philosophy 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med både patienter och 
sjuksköterskor. 
Deltagarna var i åldrarna 
18+. Tematisk analys 
(framework analysis) 
som resulterade i tre 
teman och två subteman. 

Patienter upplevde att läkemedelutdelningen 
blev personcentrerad när sjuksköterskor 
inkluderade, förklarade och anpassade vården 
efter deras behov. Patienter kände sig 
exluderade ur sin vård när läkemedeländringar 
gjordes utan deras vetskap eller medgivande. 

10/10 
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Nr. Titel, tidskrift, författare, år, land Syfte Metod Resultat Poäng 

3. Titel: Visible and invisible caring in 
nursing from the perspectives of patients 
and nurses in the gerontological context 
Tidskrift: Scandinavian Journal of 
Caring Sciences 
Författare: Canzan, F., Heilemann, V 
M-S,. Saiani, L., Mortari, L., & Ambrosi, 
E. 
År: 2014 
Land: Italien 

To explore, describe 
and compare the 
perceptions of 
gerontological 
nurses and patients 
related to 
dimensions of caring 
in nursing in an 
Italian hospital 
setting. 

Beskrivande kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 20 patienter och 20 
sjuksköterskor. 
Patienterna var I 
åldrarna 65+ från två 
olika geriatriksjukhus. 
Tre olika analystekniker 
som resulterade i ett 
tema och två subteman. 

Patienter upplevde vården som 
personcentrerad när de blev behandlade som 
unika personer och när sjuksköterskor tog sig 
tid att lyssnade och informerade dem 
ordentligt om deras vårdsituation och 
behandlingar. Patienter upplevde att 
sjuksköterskor kunde se på deras kroppsspråk 
när de var i behov av någonting. De 
uppskattade när deras känslor kunde förstås 
utan att de behövde beskriva dem med ord. 
Patienter uppskattade sjuksköterskor som tog 
del av deras livsberättelser, men även när 
sjuksköterskorna delade med sig av sina liv. 

9/10 

4. Titel: Wake up, wake up! It’s me! It’s my 
life! patient narratives on person-
centeredness in the integrated care 
context: a qualitative study 
Tidskrift: BMC health services research 
Författare: Greenfield, G., Ignatowicz, 
A. M., Belsi, A., Pappas, Y., Car, J., 
Majeed, A., & Harris, M. 
År: 2016 
Land: Storbritannien & Irland 

Aimed to explore 
patient narratives on 
person-centeredness 
in the context of 
integrated care 

Fenomenologisk 
kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer. 
Deltagarna bestod av 10 
kvinnor och 12 män, 
samtliga var i åldrarna 
50+. Analys enligt 
grounded theory som 
resulterade i sex teman. 

Patienterna upplevde personcentrerad vård 
när de blev sedda som unika personer. Att bli 
lyssnad på beskrev som viktigt. Tillit till 
personal och betydelsen av delaktighet var 
också något som framkom. Patienter ville att 
relationen med vårdpersonal skulle vara mer 
personlig och inte så formell. De ville bli sedda 
ur ett helhetsperspektiv. 

10/10 
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Nr. Titel, tidskrift, författare, år, land Syfte Metod Resultat Poäng 

5. Titel: Patient-reported care domains 
that enhance the experience of "being 
known" in an ambulatory cancer care 
centre 
Tidskrift: Canadian Oncology Nursing 
Journal 
Författare: Grover, C., Mackasey, E,. 
Cook, E., Tremblay, L., & Loiselle, C.G. 
År: 2018 
Land: Kanada 

Explore patients' 
perceptions of 
"being known" in an 
ambulatory 
chemotherapy unit 

En beskrivande kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 6 män och 4 
kvinnor med någon form 
av cancerdiagnos. 
Tematisk analys som 
resulterade i tre teman. 

Personcentrerad vård upplevdes när 
vårdpersonal intresserade sig för patienternas 
liv ur ett helhetsperspektiv. Information var av 
betydelse för upplevelsen av personcentrerad 
vård. Vården anpassades efter patienternas 
unika behov genom skapandet av en vårdplan 
tillsammans med sjuksköterskan. När personal 
hade ett öppet, ödmjukt och respektfullt sätt 
att bemötande dem, ökade känslan av att bli 
sedd som en unik person. Utbyte av 
information mellan sjuksköterskan och 
patienten uppskattades av patienter, och 
gjorde att dem upplevde sig trygga. Vården 
upplevdes som skräddarsydd efter deras unika 
behov. 

10/10 

6. Titel: Wishing to be perceived as a 
capable and resourceful person - A 
qualitative study of melanoma patients’ 
experiences of the contact and 
interaction with healthcare professionals 
Tidskrift: Journal of Clinical Nursing 
Författare: Hultstrand Ahlin, C., 
Hörnsten, Å., Coe, A-B., Lilja, M., & 
Hajdarevic, S. 
År: 2018 
Land: Sverige 

To explore patients’ 
experiences of 
contacting and 
interacting with 
healthcare 
professionals during 
the diagnostic 
process of 
melanoma. 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 15 kvinnor och 15 
män. Samtliga var 
diagnostiserade med 
hudcancer och var i 
åldrarna 18-80 år. 
Innehållsanalys som 
resulterade i tre 
kategorier och sex 
subkategorier. 

Patienter beskrev upplevelser av 
personcentrerad vård som att bli sedda och 
uppmärksammade som unika personer. 
Patienterna ville känna sig prioriterade. 
Information beskrevs som viktigt. Det 
framkom upplevelser av bristande delaktighet 
när informationen var bristande. Bristande 
information gjorde att patienter kände sig 
exkluderade i sin vård. Patienter värdesatte när 
de blev inbjudna att ställa frågor. 

10/10 
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7. Titel: Impact of a person-centered 
intervention for patients with head and 
neck cancer: a qualitative exploration 
Tidskrift: BMC Nursing 
Författare: Koinberg, I., Hansson 
Olofsson, E., Carlström, E., & Olsson, L-
E. 
År: 2018 
Land: Sverige 

To explore patients’ 
experience of the 
transition and 
person centred care 
from diagnosis to 
the end of the 
treatment period. 

Beskrivande kvalitativ 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 7 kvinnor och 5 män 
i åldrarna 49+, 
diagnostiserade med 
någon form av huvud 
eller nackcancer. Riktad 
deduktiv innehållsanalys 
som resulterade i sju 
kategorier och två 
subkategorier. 

Personcentrerad vård upplevdes när 
patienterna fick tid och uppmärksamhet av 
vårdpersonalen. Sjuksköterskorna hade 
betydelse för patienternas förståelse av sin 
situation genom att exempelvis informera 
patienten om olika åtgärder. En del patienter 
upplevde att det gavs tid till att ställa frågor, 
andra upplevde att informationen gått för fort 
fram och att den var för allmän. Sjuksköterskor 
ansågs som viktiga partners under 
behandlingsprocessen, detta ökade patienters 
förståelse för vad som skulle ske. 

10/10 

8. Titel: Patients’ experiences of in-hospital 
care when nursing staff were engaged in 
a practice development programme to 
promote person-centredness: A narrative 
analysis study 
Tidskrift: International Journal of 
Nursing 
Författare: Laird, E.A., McCance, T., 
McCormack, B., & Gribben, B. 
År: 2017 
Land: Storbritannien & Irland 

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

Fenomenologisk 
kvalitativ metod. 
Intervjuer med 7 män 
och 19 kvinnor i åldrarna 
18+ . Samtliga var 
inneliggande patienter 
från fyra olika sjukhus 
som försöker främja ett 
personcentrerat 
vårdande. Narritativ, 
strukturerad analys 
resulterade i ett tema och 
4 subteman. 

Patienterna upplevde personcentrerad vård 
när vårdpersonal prioriterade dem. 
Patienterna upplevde gemenskap med 
sjuksköterskorna. Upplevelser av bristande 
delaktighet och brist på information framkom. 
Patienter upplevde att de blev inbjudna till 
diskussioner men att besluten togs utan dem. 
De kände sig maktlösa när de inte fick den 
uppmärksamhet de behövde. När 
sjuksköterskor gav dem tydlig information 
lindrade detta patienters oro. 

10/10 
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9. Titel: The vital blend of clinical 
competence and compassion: How 
patients experience person-centred care 
Tidskrift: Contemporary Nurse 
Författare: Sharp, S., McAllister, M., & 
Boradbent, M. 
År: 2015 
Land: Australien 

To examine acute 
nursing care from 
the perspective of 
the person receiving 
the care, and then to 
interpret the 
meaning of this care 
in relation to the 
concept of person-
centred care 

Kvalitativ metod. Semi-
strukturerade intervjuer 
med 10 deltagare som 
tidigare hade varit 
inlagda på en 
vårdavdelning som 
använde sig av 
personcentrerat 
vårdande. Tematisk 
analys som resulterade i 
fyra teman 

Betydande för patienternas upplevelser av 
personcentrerad vård var att sjuksköterskorna 
lärde känna patienterna som unika personer. 
Patienterna upplevde att sjuksköterskorna 
hade medkänsla och att de gjorde mer än vad 
som förväntades av dem. Betydelsen av 
information framkom. 

9/10 

10. Titel: Patients' experiences of frequent 
encounters with a rheumatology nurse - 
A tight control study including patients 
with rheumatoid arthritis 
Tidskrift: Musculoskeletal Care 
Författare: Sjö, A-S., & Bergsten, U. 
År: 2018 
Land: Sverige 

To describe the 
experience of 
patients with RA 
attending person-
centred, nurse-led 
clinics over a 12-
month period 

Kvalitativ metod. 
Intervjuer med 14 
kvinnor och 1 man i 
åldrarna 21+. Samtliga 
patienter var 
diagnostiserade med 
Reumatoid artrit. 
Fenomenografisk analys 
som resulterade i tre 
kategorier. 

Patienterna upplevde personcentrerad vård 
när de gavs möjlighet att påverka och vara 
delaktiga i beslut gällande sin vård. Patienterna 
upplevde att sjuksköterskorna tog sig tid att 
lyssna och att svara på frågor. En patient 
beskrev att när han tog sina mediciner som 
planerat när sjuksköterskan gav han möjlighet 
att ställa frågor kring sin medicinering. 

10/10 
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