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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Person- och patientcentrerad vård innebär att sätta personen i centrum och att 
bekräfta vad hälsa innebär för den unika individen. I tidigare forskning beskriver hälso- och 
sjukvårdspersonal att kärnan i person- och patientcentrerad vård är att visa tillgänglighet, 
delaktighet, närvarande och respekt till patienter. Syfte: Att beskriva patienters upplevelser 
av att erhålla person- och patientcentrerad vård. Metod: En kvalitativ systematisk 
litteraturstudie med beskrivande syntes. Resultat: I resultatet framkom det att en god 
relation, delaktighet, tillgänglighet och värdighet underlättade patienters hälsoprocess samt 
ingav upplevelsen av trygghet och hopp. Slutsats: Att person- och patientcentrerad vård gav 
patienter hopp och trygghet. En väsentlig del i person- och patientcentrerad vård var 
relationen som formades mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal vilket skapade 
en förståelse för varandra. 

Nyckelord: delaktighet, helhetssyn, patientperspektiv, relation, systematisk litteraturstudie  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

Background: Person- and patientcentered care means putting the person in the center of 
the care and confirming what health means for the unique individual. In previous research 
healthcare staff describes that the center of person- and patientcentered care is to show 
availability, participation, presence and respect to patients. Aim: To describe patients 
experiences of receiving person- and patientcentered care. Method: A systematic qualitative 
literature study with a descriptive approach. Result: The result showed that a good 
relationship, participation, availability and dignity helps patients’ health process and gave the 
experience of security and hope. Conclusion: Person- and patientcentered care gave 
patients hope and security. An important part of person- and patientcentered care was the 
relationship that was formed between patients and care staff who created an understanding 
of each other.  

Keywords: holistic, participation, patient perspective, relationship, systematic literature 
study 
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1 INLEDNING  
Intresseområdet som har valts är den person- och patientcentrerade vården då intresset är 
att få en ökad förståelse för hur patienter upplever den person- och patientcentrerade vården. 
Detta intresseområde var ett förslag från forskargruppen i Mälardalens högskola inom Hälsa, 
vård och välfärd, där personalen inom hälsa och sjukvård funnit detta intresseområde viktigt 
att öka kunskapen om. I vårt kommande yrke samt i den verksamhetsförlagda utbildning har 
patienter mötts som inte upplever att de är i centrum av omvårdnaden och beskriver att de 
endast ses som en patient med sin sjukdom. Att vara en patient kan därmed innebära ett 
utanförskap, där känslan av maktlöshet har en stor verkan, då patienter inte är delaktiga i 
den egna vården. Det är av vikt att person- och patientcentrerad vård bedrivs inom hälso- 
och sjukvården och att detta kan påverka människans upplevelse av den optimala hälsan. Till 
följd av detta har ett intresse växt fram, gällande att skapa en ökad kunskap om hur patienter 
upplever erhållandet av den person- och patientcentrerade vården, vilket även kan vara till 
en hjälp för vår framtida profession som sjuksköterskor. 

2 BAKGRUND 
Inledningsvis i bakgrunden beskrivs en definition av begreppen upplevelser och hälso- och 
sjukvårdspersonal samt en beskrivning av person- och patientcentrerad vård. Sedan följs 
detta av tidigare forskning inom vårdvetenskapen vad gäller hälso-och sjukvårdspersonal 
upplevelser av person- och patientcentrerad vård. Teoretiska perspektivet som tas upp är 
Erikssons caritativa vårdteori om att se människan som en helhet. Även relevanta lagar och 
styrdokument beskrivs. Avslutningsvis beskrivs problemformuleringen. 

2.1 Definitioner  
Nedan följer en definition av begreppen upplevelser och hälso- och sjukvårdspersonal. 

2.1.1 Upplevelser 
Enligt Nationalencyklopedin (2018) definieras upplevelser av att vara det som upplevs vid en 
situation upprepande gånger. Upplevelser är något som berört en part av människan och som 
ger oss en syn på hur det ser ut i verkligheten av de situationer som mötts.  
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2.1.2 Hälso- och sjukvårdspersonal 
Enligt Socialstyrelsen (2007) definieras hälso- och sjukvårdspersonal som personer som 
utför hälso- och sjukvård i sitt yrke. Hälso- och sjukvårdspersonal definieras i detta 
examensarbete som sjuksköterskor, läkare och dietister. 

2.2 Person- och patientcentrerad vård   
Personcentrerad vård innebär att sätta personen i centrum och respektera samt bekräfta vad 
hälsa innebär för personen. Strävan efter att åstadkomma en vård som synliggör hela 
personen och inte endast se personens sjukdom utan även se personen bakom sjukdomen, 
definierar vad en personcentrerad vård är (Edvardsson, 2010). Edvardsson (2015) beskriver 
begreppet personcentrerad vård som ett personligt sätt att närma sig och samarbeta med 
patienter och att vara delaktig i relationerna och visa ett intresse för patienters livsberättelse 
för att patienter ska få känslan av en jag-du relation och inte en jag-det relation. Även att ge 
utrymme till autonomi, val och kontroll samt respektera beslutsfattande nämner Edvardsson 
(2015) som innehållet i en personcentrerad vård. Detta kräver ett intresse för patienters 
personliga problematik samt prioriteringar angående hälsa som resulterar i positiva 
patientresultat, vilket innebär att patienter får känna sig delaktiga och personliga. 
Avslutningsvis beskriver Edvardsson (2015) personcentrerad vård som holistisk, flexibel, 
kreativ, personlig och unik. Personcentrerad vård är inte reduktionistisk, standardiserad och 
uppgiftsbaserad (Edvardsson, 2015). 

Enligt den patientcentrerade vården är patienter experter på sin egna sjukdom. Denna vård 
syftar till att patienter får sina behov och förväntningar uppfyllda. Det centrala i den 
patientcentrerade vården är att patienter och hälso-och sjukvårdspersonal har en 
förtroendefull relation byggt på ömsesidighet. Med hjälp av hälso-och sjukvårdspersonalens 
kunskap och råd ska patienter ha möjligheten att ta sina egna beslut gällande den egna 
vården (Fransson Sellgren, 2014).  Håkansson-Eklund et.al (2018) beskriver att målet med 
den patientcentrerade vården är ett funktionellt liv för patienter. Centrala teman som nämns 
i den patientcentrerade vården är bland annat respekt, delat beslutsfattande, partnerskap och 
individualiserad vård. 

Håkansson-Eklund et.al (2018) beskriver likheter och skillnader mellan personcentrerad 
vård och patientcentrerad vård. Den personcentrerade vården sätter patienter i centrum och 
den patientcentrerade vården ska se patienter som en unik individ vilket även den 
personcentrerade vården gör. Likheterna mellan dessa två begrepp presenteras genom nio 
liknande teman vilket bland annat är ett holistiskt synsätt, individualiserad vård och ett delat 
beslutsfattande. Vidare beskrivs det att skillnaden ligger i målet för begreppen där målet för 
den personcentrerade vården är ett meningsfullt liv för patienter medan målet i den 
patientcentrerade vården är ett funktionellt liv för patienter. Resultaten påvisar att dessa är 
samma men olika där de två begreppen liknar varandra på ytan men att små skillnader finns 
på en djupare nivå, båda begreppen är viktiga och borde samexistera. Den personcentrerade 
vården är både ett större perspektiv och en utveckling av den patientcentrerade vården. Även 
om begreppen har olika mål ska inte det ena målet uteslutas eftersom målen är 
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sammankopplade, ett funktionellt liv är viktigt för patienter och är en del av ett meningsfullt 
liv med slutsatsen att den personcentrerade vården tar hänsyn till hela patientens liv genom 
både en utökning och utvidgning av den patientcentrerade vården (Håkansson-Eklund et.al, 
2018). Även Morgan och Yoder (2012) beskriver likheter mellan dessa två begrepp vilket 
bland annat är ett holistiskt synsätt, individualiserad vård och en respektfull vård. 

2.3 Tidigare forskning  
Tidigare forskning beskrivs nedan utifrån hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser av 
person- och patientcentrerad vård.  

2.3.1 Hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser av person-och patientcentrerad vård 
Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att närhet med patienter är den viktigaste delen i 
personcentrerad vård, vilket leder till att närheten till patienter prioriteras av hälso-och 
sjukvårdspersonal. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver att de visar närhet genom att vara 
tillgängliga och ha tid för patienter. Hälso-och sjukvårdspersonal upplever vikten av humor 
och att kunna skratta med sina patienter för att leda till att patienter blir bekväma, som en 
viktig del i den personcentrerade vården. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver upplevelsen 
av att de sätter personen i centrum och är lyhörda samt närvarande men att detta 
åstadkommer en frustation hos hälso-och sjukvårdspersonal då det sker en tidsbrist och en 
upplevelse av än mer ansvar (Rosén, Persson & Persson, 2016). Hälso-och sjukvårdspersonal 
lyfter tiden som en viktig faktor i arbetet för att kunna tillämpa personcentrerad vård 
(Cheraghi, Esmaeili & Salsali, 2017; Mikesell & Bromley, 2012). Hälso-och 
sjukvårdspersonals upplevelser av genomförandet av personcentrerad vård innebär att ha 
tiden och flexibiliteten till att möta den unika individen och inte tillämpa likadan vård till alla 
(Cheraghi et al., 2017). Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver sina upplevelser utifrån att 
arbeta på en vårdinrättning som är utformad att vara personcentrerad där patienter har 
privata rum i syfte till att erhålla integritet. Detta resulterar i att hälso-och sjukvårdspersonal 
inte riktigt får den kontakten de är i behov av med patienter då patienter är avskärmade i 
deras privata rum. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver även upplevelsen av att det blir 
aktuellt för dem att förlora en del av sin profession, då tidsbristen som förekommer leder till 
minskad tid för att utföra de medicinska uppgifterna och till dokumentationen (Mikesell & 
Bromley, 2012). 

Vidare beskrivs hälso- och sjukvårdspersonalens upplevelser av patientcentrerad vård och 
hur det gynnar deras arbete, hälso- och sjukvårdspersonal beskriver att den 
patientcentrerade vården underlättar deras praktiska arbete inom vården och de har en 
positiv attityd gentemot vårdmodellen. Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att kärnan i 
patientcentrerad vård är patienters delaktighet. Genom en fortsatt användning av denna 
menar hälso- och sjukvårdspersonal att vården överlag kommer att få en högre vårdkvalitet 
och att hälso- och sjukvårdspersonal får en övergripande bild av vad som sker med 
patienterna (Kjörnsberg et.al, 2010). Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att 
personcentrerad vård används som ett verktyg för att förbättra hälsan i mötet med patienter, 
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då patienter är delaktiga i beslutet av den egna vården. Vidare beskriver hälso- och 
sjukvårdspersonal sina upplevelser av den personcentrerade vården och hur denna är en 
modell som är ett mål i sig då hälso-och sjukvårdspersonal upplever att den leder till att 
patienter uppnår optimal hälsa, för att den blir unik för de enskilda patienterna (Cheraghi et 
al., 2017).  

Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att en vårdrelation som är byggd på förtroende med 
en kommunikation som är tillmötesgående och vänlig, leder till att patienter erhåller 
personcentrerad vård. Vidare beskriver hälso-och sjukvårdspersonal vikten av att vara 
lyhörd, ge information till både patienter och deras närstående samt att sätta upp 
gemensamma mål som ska nås. Hälso-och sjukvårdspersonal lyfter även de närståendes 
väsentliga roll i personcentrerad vård, då dessa är nära patienter och känner igen de mer än 
vad hälso-och sjukvårdspersonal gör. Genom att använda en personcentrerad vård upplever 
hälso-och sjukvårdspersonal en positiv effekt av vårdsituationen (Ross, Tod & Clarke, 2014). 
Att lägga märke till små detaljer och att lära känna patienters bakgrund upplever hälso-och 
sjukvårdspersonal som ett sätt att arbeta personcentrerat. Vikten av ”de små sakerna” hälso-
och sjukvårdspersonal gör för patienter som att till exempel prata om vardagen, om 
patienters familj, fylla på ett glas vatten och att fråga hur patienter mår, ger hälso-och 
sjukvårdspersonal en upplevelse av att det är en väsentlig del i den personcentrerade vården. 
Detta leder till att hälso-och sjukvårdspersonal ger en omsorgsfull vård till patienter. 
Uppmärksamheten som läggs ned på ”de små sakerna” är en viktig aspekt i hälso-och 
sjukvårdspersonals arbetssätt på grund av att denna styrker en persons värdighet, hälso-och 
sjukvårdspersonal upplever att detta påverkar patienters återhämtning i en positiv innebörd 
(Rosén et al., 2016; Ross et al., 2014). Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att det är 
väsentligt att ha en medvetenhet om patienters bakgrund och kultur för att kunna vårda 
patienter ur ett brett spektrum, detta innebär att hälso-och sjukvårdspersonal behandlar 
patienter med olika språk, olika värderingar och olika trosuppfattningar om hälsa. De 
kulturella skillnaderna som möts i vården betonas och på sådant sätt kan varje patient 
behandlas unikt utifrån de förväntningar patienter har beroende på kultur och bakgrund. 
Därefter betonar hälso-och sjukvårdspersonal även vikten av ”de små sakerna” som att le mot 
patienter, prata med en lugn och tydlig ton samt att tänka på kroppsspråket och vikten av 
beröring (Jardien-Baboo, Van Rooyen, Ricks & Jordan, 2016). Nilsson, Edvardsson och 
Rushton (2018) beskriver hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser av att ge 
personcentrerad vård på en akut medicinsk avdelning till äldre patienter. Hälso-och 
sjukvårdspersonal upplever att det centrala i personcentrerad vård är partnerskap mellan 
hälso-och sjukvårdspersonal och patienter där hälso-och sjukvårdspersonal ser människan 
framför sjukdomen. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver att tidigare upplevelser av att 
tillämpa personcentrerad vård har givit en insikt av att personcentrerad vård handlar om 
tillit, partnerskap och tid. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver att en relation måste 
byggas upp med tillit och att tid måste ges för att besvara patienters frågor och funderingar. 
Kjörnsberg et al. (2010) betonar den patientcentrerade vårdens roll i relationen, hälso-och 
sjukvårdspersonal upplever att de kommer närmare patienter fysiskt genom användandet av 
patientcentrerad vård. Det leder till förutsättningar för hälso-och sjukvårdspersonal att lära 
känna sina patienter och att avse mer tid åt de, detta i sig resulterar i att hälso-och 
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sjukvårdspersonal har en mer omfattande förståelse för sina patienter och relationen leder 
även till en ökad arbetsnöjdhet hos hälso-och sjukvårdspersonal. 

Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att en kommunikation där de är aktiva och har ett 
engagemang i att kommunicera med patienter, leder till att patienter blir aktivt deltagande i 
den egna vården. Hälso-och sjukvårdspersonals engagemang och deras upplevelser vid 
användandet av kommunikationen är en väsentlig del i den personcentrerade vården. 
Kommunikationens betydelse betonas av hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser då det 
förekommer ett informationsbyte och ett delat beslutsfattande mellan patienter och hälso-
och sjukvårdspersonal samt att frågor från patienter uppmuntras (Slatore, Hansen, Ganzini, 
Press, Osborne, Chesnutt & Mularski, 2012). Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att 
användandet av ett holistiskt förhållningssätt, betoning på en god kommunikation och ett 
delat beslutsfattande med patienter är av vikt. Det delade beslutsfattandet innefattar att se 
hela människan och dess psykiska och sociala behov inte enbart de medicinska behoven. 
Hälso-och sjukvårdspersonal har patienters autonomi i åtanke och betonar att en del av 
målet var att ge förutsättningar för patienter att göra så mycket som de kan själva. Vidare 
beskriver hälso-och sjukvårdspersonal att deras upplevelser är att patienter är sårbara när de 
kommer till sjukhuset och med hjälp av att kommunicera tydligt med patienter och beskriva 
vad som skett och ska ske, leder det till ett lugn hos patienter. Hälso-och sjukvårdspersonal 
förklarar att användandet av patientcentrerad vård i deras arbete leder till en reflektion över 
att erhålla en relation med patienter samt att tilliten i relationen ökar, vilket ger hälso-och 
sjukvårdspersonal en rofylldhet, relationen beskrivs som grunden till patientcentrerad vård. 
hälso- och sjukvårdspersonal beskriver även att relationen mellan patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal leder till att hierarkin mellan de reduceras (Gachoud, Albert, Kuper, 
Stroud & Reeves, 2012). 
 
Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att tillgängligheten är en viktig aspekt, att de är 
närvarande när patienter erhåller information som är mödosam då patienter upplevs 
sårbara. Även kommunikationen är av vikt där information om patienter ges till anhöriga. 
Hälso-och sjukvårdspersonal upplever att viktiga aspekter i personcentrerad vård är att låta 
informationen sjunka in samt att ge tid till patienter och anhöriga att reflektera över 
informationen som tillhandahållits (Walker & Deacon, 2016). Hälso- och sjukvårdspersonal 
upplever att det är av vikt att informera patienter om vad som sker under vårdtiden samt 
givandet av information på ett sätt som får patienter att erhålla förståelse (Jardien-Baboo et 
al., 2016; Slatore et al., 2012; Walker & Deacon, 2016). 
 

2.4 Teoretiskt perspektiv 
Nedan följer en beskrivning av Erikssons vårdteori som är det teoretiska perspektivet som är 
valt. Den hela människan, dennes mångdimensionella värld och vårdrelationen. Eriksson 
(1987) beskriver att människan är en unik individ och för att uppleva hälsa behöver 
människan vara hel. Den mångdimensionella världen påverkar människans helhet, där 
miljön omkring människan, relationen till människan och det privata i människan samverkar 
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(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Vårdrelationen som formas mellan patienter och hälso- 
och sjukvårdspersonal påverkar patienters hälsoprocess. 

2.4.1 Människan 
Den hela människan innebär att människan har en kropp, själ och ande (Eriksson, 1987). 
Dessa tre dimensioner utgör en helhet men är separata i sig, genom att utgå från det 
kroppsliga, vårdar vi även det själsliga och andliga. Att ha en helhetssyn på människan 
innebär då att tillgodose alla aspekter och möta människan som en egen individ med egna 
preferenser och värderingar. Ingen vårdsituation ska vara den andre lik, utan mötet med 
individen ska präglas efter dess problem, behov och begär. Problemen präglas efter 
människans otillfredsställda behov och begär och utgör ett hälsohinder för människan om 
dessa inte tillfredsställs. Begäret efter kärlek och liv tyder på människans längtan och önskan 
och människans behov präglas efter det objektiva i livet. De grundläggande behoven är bland 
annat organiska, emotionella, sociala och andliga. Att fullfölja en helhetssyn på människan 
innebär att låta människan vara delaktig och skapa sitt egna liv. Människan beskrivs ha en 
längtan efter gemenskap, där behovet av att ge och få kärlek har en central roll (Eriksson, 
1987). Genom en helhetssyn på människan, innebär det även att människan blir bekräftad, 
detta leder till att människan får kraft att tillkännage sina innersta begär och mod att 
fortsätta vara människa (Eriksson, 1987).  

2.4.2 Världen 
Det utrymmet där vårdandet sker och där en förståelse för den hela människan formas, 
benämns världen (Eriksson, 1987). Människans värld är mångdimensionell, omfattande av 
människans yttre värld, mellan värld och den inre världen. Den yttre världen består av vår 
fysiska värld och innehållet är till exempel vår miljö och det materiella. Vårdkulturen får en 
central roll i den yttre världen, där denna har en innebörd i hur människan påverkas av var 
denne befinner sig. I en sjukhusmiljö kan det innebära att människan är i ett lidande, det är 
även viktigt att en vårdande kultur implementeras av hälso-och sjukvårdspersonal, vilket 
innebär att bjuda in människan i ett medlidande. Vidare beskrivs mellanvärlden som är 
relationens värld som speglar relationerna mellan människor samt inre världen som är 
människans privata liv med alla dess känslor och där människan söker efter sin unika sida. 
Dessa tre världar påverkar varandra då människan är en helhet. I den vårdande världen 
innebär det att hälso-och sjukvårdspersonal bjuder in människan, detta har en avgörande 
betydelse i människans hälsa. Människans mångdimensionella värld leder därmed till att 
människans mellan värld, det vill säga till exempel relationen patienter har med hälso-och 
sjukvårdspersonal har en inverkan till hur dessa kommer hantera sin inre värld och om 
patienter kommer att känna sig delaktiga i den egna vården. Patienten och sjuksköterskan 
formar tillsammans en vårdande relation som verkar i människans mellan värld, där tid 
delas, parterna emellan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  
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2.4.3 Vårdrelationen 
Kärnan i vårdprocessens olika faser är vårdrelationen, relationen mellan patienter och 
vårdare som syftar till att stödja patienten i hälsoprocessen. I en vårdande relation ska 
patienten kunna uttrycka sina begär, behov och problem. En vårdande relation ska byggas på 
ömsesidighet och sträva efter en djup och trygg relation, detta får inte påskyndas och tvingas 
fram. Den ömsesidiga relationen ska både ge utrymme för att ta emot och att ge. Relationen 
skapar ett tillfälle att förmedla kärlek och skapar även ett utrymme för patienten att växa. I 
relationen är det viktigt med kontinuitet, för en fungerande vårdprocess krävs en fungerande 
relation som baseras på ömsesidighet, kärlek och trygghet, utan en relation i vårdprocessen 
utförs enbart uppgifter och vårdandets kvalitet riskeras (Eriksson, 2014).  

2.5 Lagar och styrdokument 
Vård ska ges på lika villkor för alla och målet är en god hälsa. Vården ska ges med respekt och 
värdighet för patientens självbestämmande och integritet (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 
2017:30). Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver vikten av patientens integritet, 
självbestämmande och delaktighet i vårdandet, att dessa ska respekteras och stödjas samt 
bedrivas i överensstämmelse med patienten. 

En personcentrerad vård kännetecknas av att patienter blir sedda och lyssnade på. Hälso-och 
sjukvårdspersonal har ansvar att se patienter utifrån dess unika behov och förväntningar. 
Hälso-och sjukvårdspersonals implementation av att ha en ömsesidig öppenhet gentemot 
patienter har en central roll till inbjudandet av ett partnerskap där kunskap utbyts. 
Partnerskap innebär även att ha ett delat beslutsfattande och att ge förutsättningar för 
patienter att känna sig delaktiga. En kontinuitet i vårdandet av patienter är även en väsentlig 
del i partnerskapet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.6 Problemformulering  
I tidigare forskning beskrivs det att hälso-och sjukvårdspersonal har en uppfattning om 
innebörden och effekten av person- och patientcentrerad vård. Utövandet av person- och 
patientcentrerad vård ger en vårdsituation som gynnar hälso-och sjukvårdspersonal då de får 
en insikt av vad patienter har för önskemål samt vad som sker med patienter. En variation av 
hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser finns, där tidsbristen blir en påtaglig faktor för 
utövandet av den person- och patientcentrerade vården. Hälso- och sjukvårdspersonal anser 
att ansvaret de innehar, till exempel medicinska uppgifter och tiden för dokumentation, 
förhindrar utövandet av person- och patientcentrerad vård. Ur det vårdteoretiska 
perspektivet om människans värld, framkommer det att de olika världarna i den 
mångdimensionella världen påverkar varandra. Ett exempel till detta är att patienters inre 
värld påverkas om patienter inte får erhålla person- och patientcentrerad vård vilket 
reducerar patienters inre hopp och styrka att tillfriskna. Kunskapsglappet som bör fyllas är 
att få en ökad kunskap om patienters upplevelser av person- och patientcentrerad vård, vilket 
kan leda till att hälso-och sjukvårdspersonal kan stödja att människan uppnår optimal hälsa. 
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Problemet är att tidigare forskning inte beskriver patienters upplevelser av att erhålla 
person- och patientcentrerad vård i samma utsträckning som hälso- och 
sjukvårdspersonalens upplevelser av person- och patientcentrerad vård. Detta kan leda till ett 
problem för både patienter och hälso- och sjukvårdspersonal i vården. Detta är viktigt då 
patienters upplevelser av person- och patientcentrerad vård möjliggör för hälso- och 
sjukvårdspersonal att tillämpa vård enligt patienters önskemål och förväntningar. Hälso- och 
sjukvårdspersonal bör få kunskap om vikten av patienters upplevelser av person- och 
patientcentrerad vård samt hur den underlättar patienters hälsoprocess. 

 

 

3 SYFTE 
Syftet är att beskriva patienters upplevelser av att erhålla person- och patientcentrerad vård. 

4 METOD 
Den valda metoden i examensarbetet är en systematisk litteraturstudie enligt Friberg (2017), 
vilket är en kvalitativ ansats. Friberg (2017) beskriver att en kvalitativ ansats är lämplig när 
ett visst fenomen ska beskrivas utifrån människors upplevelser. Analysmetoden utgår från 
Evans (2002) fyra steg för kvalitativ systematisk litteraturstudie. Nedan följer en beskrivning 
av urval och datainsamling samt genomförande och val av analysmetod. 

4.1 Urval och datainsamling 
I enlighet med Evans (2002) började analysen med första steget, som innefattar att göra en 
insamling av relevant datamaterial i förhållande till det valda syftet. Datainsamlingen av 
vårdvetenskapliga artiklar skedde från CINHAL plus och PubMed. Väsentliga sökord 
användes utifrån syftet och dessa gav ett antal träffar. Begreppen person- och 
patientcentrerad vård användes i syftet, då dessa innehar liknande teman men olika mål. 
Sökorden som användes var ”person-centred care”, ”patient-centred care”, ”patient-
attitudes”, ”patient-experiences” och ”patient-perspective”. De olika sökorden kombinerades 
med varandra med hjälp av sökordet ”AND”. En sökning i Svensk MeSH gjordes men gav 
inga träffar för de sökorden som använts. Inklusions- och exklusionskriterierna i 
examensarbetet styrdes av problemformuleringen och syftet, som bestämde vilket 
datamaterial som valdes till examensarbetet och även vilket som valdes bort (Friberg, 2017). 
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Urvalet styrdes således av dessa kriterier. Inklusionskriterierna var peer-reviewed, Friberg 
(2017) beskriver att peer-reviewed är en avgränsning för sökning av artiklar som är tagna ur 
vetenskapliga tidskrifter. Avgränsningen peer-reviewed användes i CINHAL plus och 
användning av Ulrischweb användes i samma syfte som peer-reviewed i databasen PubMed. 
Full text var även ett inklusionskriterie. Exklusionskriterierna var kvantitativa artiklar och 
även de artiklar som hade flera perspektiv exkluderades. Avgränsningar som skedde var 
artiklar publicerade mellan åren 2008–2019 i CINHAL plus och 10 years i PubMed samt att 
det inte skedde någon geografisk avgränsning. Enligt Friberg (2017) är det produktivt att 
göra sekundärsökningar inom informationssökning. Sekundärsökningar gjordes där 
referenslistorna i valda vårdvetenskapliga artiklar granskandes genom att till exempel 
undersöka om det fanns vårdvetenskapliga artiklar i referenslistorna som var aktuella för att 
användas, detta presenteras i sökmatrisen. Sökord samt sökningar presenteras i sökmatrisen 
(Bilaga A).  

En kvalitetsgranskning enligt Friberg (2017) gjordes. Elva artiklar kvalitetsgranskades där 14 
frågor användes som omformulerades till JA och NEJ frågor. Varje JA fick ett poäng och 
varje NEJ fick 0 poäng. Utifrån granskningsfrågorna kunde det ges svar på om kvalitén på 
artiklarna var låg, medel eller hög. Låg kvalité motsvarades mellan 0-5 poäng, en medel 
kvalité motsvarades mellan 6-10 poäng och en hög kvalité motsvarades mellan 11-14 poäng. 
Alla de valda vårdvetenskapliga artiklarna behölls även efter kvalitetsgranskningen, då 
samtliga hade hög kvalité. För vidare information se kvalitetsgranskningstabellen (Bilaga B). 
De elva inkluderade vårdvetenskapliga artiklar finns presenterade i artikelmatrisen (Bilaga 
C). 

4.2 Genomförande och analys 
I enlighet med Evans (2002) påbörjas andra steget med att analysera och identifiera insamlat 
data från studierna och få en helhetsbild av dessa. De valda artiklarna lästes flertalet gånger i 
avsikt till att resultatet svarade an på syftet. Analysen av insamlat data enligt Evans (2002) 
beskrivs som beskrivande, de vårdvetenskapliga artiklarna författarna till detta 
examensarbete fann, hade en beskrivande upplevelse om hur patienter upplevde person-och 
patientcentrerad vård. Enligt Evans (2002) är det väsentligt att samla resultat från flera olika 
deskriptiva studier och att möjliggöra den systematiska undersökningen för granskaren, elva 
artiklar användes där ingen geografisk avgränsning skedde, för att få en bredare överblick 
kring patienters upplevelser av att erhålla person- och patientcentrerad vård. När 
granskningen av vårdvetenskapliga artiklar hade genomförts, valdes relevanta nyckelfynd 
som svarar an på syftet. Dessa nyckelfynd skrevs ner på ett enskilt dokument där varje artikel 
hade kodats med siffror för att kunna identifiera vilken artikel varje nyckelfynd kom ifrån. 

Det tredje steget påbörjas genom jämförelse av nyckelfynden. På sådant sätt sågs både 
likheter och skillnader mellan nyckelfynden (Evans, 2002). Detta gjordes i syftet för att skapa 
teman och subteman. Nyckelfynden som hade liknande upplevelser samlades i ett dokument 
där det översiktligt sågs vilka nyckelfynd som var återkommande i flera artiklar. Utifrån 
dessa nyckelfynd skapades två teman som sedan utformade fyra subteman. För vidare 
hänvisning av analysprocessen (se tabell 1). 
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Enligt Evans (2002) avslutas denna analys med steg fyra. Genom en utförlig 
sammanställning av de olika teman och subteman skapas en beskrivning av resultat som 
svarar an på syftet i löpande text, i detta fall, patienters upplevelser av att erhålla person- och 
patientcentrerad vård. 

 

 

 

 

 

Tabell 1: exempel på analys 

Nyckelfynd Tema Subtema 

“One participant explained ‘you need to have 
good relationships with the people you’re 
dealing with ... you just want somebody that’s 
interested, that’s going to be a part of what 
[sic] your journey” (Sladdin, Chaboyer & Bali, 
2017, s.191).  

“And having a joke about things to keep your 
spirits up, keep your mind off the pain. Those 
little things really add up” (Marshall, Kitson, 
& Zeitz, 2012, s.2667). 

 

 

 

 

 

 

Betydelsen av 
relationen till hälso- 
och 
sjukvårdspersonal 

 

 

 

Att ha en god relation 

“They would give me the final choice 
depending what it was. And that helped my 
confidence and so they involved me” 
(Adamson, Pow, Houston & Redpath, 2017, s. 
3049). 

 

“And I think being treated like an equal, like 
you say, being able to participate, because 
even though we don’t know much about 
medical things, we’re still human. We still 
know how we feel and what we want” 
(Marshall, Kitson, & Zeitz, 2012, s.2670). 

 

 
Att känna sig delaktig 
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4.3 Etiska överväganden 
I enlighet med CODEX (2017) finns regler och riktlinjer angående förfalskning, fabricering, 
stöld eller plagiering av vetenskapliga uppgifter. I överensstämmelse med detta har 
förfalskning av texter ej skett i examensarbetet. Kjellström (2017) beskriver oredlighet som 
exempelvis plagiering och förfalskning i det etiska principerna. Att plagiera och förfalska är 
forskningsfusk och utgår inte ifrån grundvärden. Hederlighet och ärlighet är de grundvärden 
som bryts när det sker oredlighet i vetenskapliga arbeten. CODEX (2017) tar även upp det 
väsentliga med att artiklarna är peer-reviewed, vilket syftar till att kvalitén på forskningen är 
säkerställd, detta har noggrant tillämpats. I detta examensarbetet redovisas även alla 
använda källor i referenslistan. Även har översättningen av artiklarna från engelska till 
svenska skett i avseende till att reducera felöversättning och egna tolkningar av innehållet 
genom användandet av ett lexikon. Referenstekniken enligt APA-style har använts i enlighet 
med American Psycological Association (2019) för att minimera risken för plagiat och styrka 
de valda källorna. Erikson (2015) beskriver vikten av ärlighet i refererandet, där allt material 
ska framgå och inte enbart det som gynnar författarna i detta examensarbete. Vidare beskrivs 
vikten av att alla källor som presenteras i löpande text ska förekomma i referenslistan 
(Erikson, 2015). 

5 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras examensarbetets resultat samt de teman och subteman som 
skapades i analysarbetet, detta beskrivs i resultatet i löpande text. I tabell 2 presenteras 
resultatets teman och subteman. 

Tabell 2: teman och subteman 

 
                                  Tema 

                             
                                Subtema 

 

 

Betydelsen av relationen till hälso-och 
sjukvårdspersonal 

 

Att ha en god relation  

 

Att känna sig delaktig 

 

 

Betydelsen av att bli bemött som en person  

 

Att känna sig sedd och hörd 

 

Att känna att hälso- och sjukvårdspersonal bryr sig 
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5.1 Betydelsen av relationen till hälso- och sjukvårdspersonal 
I detta avsnitt redovisas: att ha en god relation och att känna sig delaktig vilka är subteman 
som tillhör temat betydelsen av relationen till hälso- och sjukvårdspersonal. Det centrala i 
temat betydelsen av relationen till hälso- och sjukvårdspersonal är att patienter anser att en 
god relation påverkar hälsoprocessen samt att deltagandet i den egna vården leder till att 
patienter känner sig som en del av teamet.  

5.1.1 Att ha en god relation 

Patienters upplevelser av att ha en god relation till hälso- och sjukvårdspersonal gav känslan 
av trygghet, delaktighet samt upplevelsen av en respektfull hållning från hälso- och 
sjukvårdspersonal. En god relation resulterade i att patienter kände sig som en del av teamet. 
Patienter beskrev sin relation med hälso- och sjukvårdspersonal mer vänskaplig och familjär 
än en patient-vårdarrelation (Adamson, Pow, Houston & Redpath, 2016; Greenfield, 
Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014). Den personliga relationen som 
formades mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal innebar att patienter beskrev att 
de fick ta del av hälso- och sjukvårdspersonalens personliga liv så som vad de hade för hobby, 
om hälso- och sjukvårdspersonalens familj och vilka de var på en personlig nivå bortsett från 
deras professionella roll (Adamson et al., 2016).  

Relationen som formades mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal minskade 
upplevelsen av stress hos patienter. Patienter upplevde att relationen med hälso- och 
sjukvårdspersonal åstadkom en känsla av värdighet och att hälso- och sjukvårdspersonal såg 
deras identitet och vilka de var bakom sjukdomen. Patienter upplevde ingen hierarki mellan 
sig själva och hälso- och sjukvårdspersonal allt skedde på en personlig nivå utan känslan av 
att vara underlägsen. Hälso- och sjukvårdspersonal anpassade sitt språk efter dem, detta 
ledde till ett reducerat kunskapsglapp mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. En 
ökad förståelse mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ledde till att patienter fick 
förutsättningar till en god relation (Marshall, Kitson & Zeitz, 2012; Greenfield et al., 2014; 
Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015). 

everything’s done on a personal level, there’s no division, you know, I’m the doctor 
and you’re the patient, there’s no division, it’s all on a very personal level. And 
everyone contributes to that; they communicate on your level not their level, which is 
so important (Marshall et al., 2012, s.2667). 

Kontinuiteten gav förutsättningar till formandet av en relation. Patienter upplevde att 
kontakten som formades med kontinuerlig hälso- och sjukvårdspersonal stärkte relationen 
genom att patienter blev uppmärksammade på ett individuellt plan. Patienter upplevde även 
att hälsoprocessen stärktes genom att hälso- och sjukvårdspersonal kände igen patienter och 
var en del av deras resa mot tillfrisknande. Ett förtroende formades eftersom hälso- och 
sjukvårdspersonal kände igen både den medicinska och personliga bakgrundshistorien hos 
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patienter. Patienter beskrev upplevelsen av kontinuitet som en trygghet då även om något fel 
skulle inträffa är patienter igenkända och hälso- och sjukvårdspersonal vet vad som passar 
patienter bäst (Greenfield et al., 2014; Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014). Enligt patienter 
var hälsovårdsplanen av stor vikt i den person- och patientcentrerade vården där patienter 
tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal formade ett mål som patienter ska uppnå. 
Hälso- och sjukvårdspersonal blev en viktig resurs för patienter där samtal fördes förståeligt 
(Koinberg, Hansson Olofsson, Carlström & Olsson, 2018; Sladdin, Chaboyer & Bali, 2017). 
“One participant explained ‘you need to have good relationships with the people you’re 
dealing with ... you just want somebody that’s interested, that’s going to be a part of what 
your journey” (Sladdin et al., 2017, s.191).  

Patienter upplevde att relationen stärktes genom användandet av humor där förbindelsen av 
humor gav förutsättningar för patienter att erhålla en kontakt med hälso- och 
sjukvårdspersonal. Genom att inte enbart tala om anledningen till varför patienter befann sig 
på sjukhuset utan att även kunna prata och skratta tillsammans om saker som var aktuella i 
privat livet, detta fick patienter att uppleva en känsla av en vänskap med hälso- och 
sjukvårdspersonalen. Patienters emotionella behov tillgodosågs av hälso- och 
sjukvårdspersonal, där patienter upplevde att humor distraherade smärta och lidande. Ett 
gott skratt emellanåt mödosamma situationer ledde till att patienter kände sig avslappnade 
(Marshall et al., 2012; Adamson et al., 2016).  

5.1.2 Att känna sig delaktig 

Enligt patienter är delaktigheten en viktig upplevelse i person- och patientcentrerad vård. 
Genom att patienter fick vara med och bestämma i deras egna behandling och vård, ledde det 
till en upplevelse av delaktighet (Kvåle & Bondevik, 2008; Marshall et al., 2012; Greenfield et 
al., 2014; Esmaeili et al., 2014; Adamson et al., 2016; Sladdin et al., 2017).  

Enligt patienter var informationen en viktig aspekt till upplevelsen av friheten att fatta egna 
beslut. Patienter behövde tilldelas information från hälso- och sjukvårdspersonal angående 
deras behandling och vårdprocess för att inneha känslan av delaktighet och kontroll. 
Patienter upplevde att de hade ett ansvar över sin egen kropp och hälsa. En trygghet 
skapades när patienter fick vara involverade och ha ett delaktigt ansvar för sin vård. Patienter 
upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal gav den information och verktyg som krävdes för 
att kunna hantera sin sjukdom vilket ingav patienter trygghet och kontroll. Genom att ha 
kontroll ledde det till att patienter hade en plan för sin vård och detta hade en avgörande roll 
i patienters välbefinnande och delaktighet (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 
2014; Esmaeili et al., 2014; Sharp, McAllister & Broadbent, 2016). Patienter upplevde att 
känslan av att vara delaktig var väsentlig, att bli bemött som en jämlik individ. Trots att 
patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal hade mer kännedom kring medicinska 
beslut ville patienter vara delaktiga då patienter har bättre kännedom kring sina önskningar 
och känslor (Marshall et al., 2012). Patienter upplevde även att informationsgivningen de 
erhöll från hälso- och sjukvårdspersonal ledde till att de blev medvetna om sin egen diagnos 
och behandling, vilket ledde till att de upplevde delaktigheten underlättande (Koinberg et al., 
2018). ”Our participants believed that having freedom in making decisions, receiving detailed 
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information for making informed decisions and respecting patients’ rights to make 
independent decisions are among the essentials of patient-centred care” (Esmaeili et al., 
2014, s. 101). Vidare talar patienter om vikten av att hälso- och sjukvårdspersonal talar om 
vad de gör och varför under behandlingar, vilket även detta åstadkommer en upplevelse av 
kontroll hos patienter, vilket ledde till att patienter upplever sig delaktiga (Kvåle & Bondevik, 
2008). 

Patienter beskrev sina upplevelser av att känna sig delaktiga vilket även innebar att hälso- 
och sjukvårdspersonal diskuterade allt gällande deras vård och behandling med de och gav de 
möjlighet att tala om sina egna åsikter, vilket resulterade i att patienter upplevde sig bli 
behandlade med respekt (Adamson et al.,2016).  “And I think being treated like an equal, like 
you say, being able to participate, because even though we don’t know much about medical 
things, we’re still human. We still know how we feel and what we want” (Marshall et al., 2012, 
s.2670). 

Att få vara involverad och ha det sista ordet inför ett beslut hjälpte patienters självförtroende, 
det ökade även patienters respekt och värdighet. Patienter upplevde en trygghet av att vara 
delaktiga, att hälso- och sjukvårdspersonal hade kunskap om när patienter skulle vara 
involverade i beslut samt när patienter inte bör vara involverade (Adamson et al.,2016). 
Patienter beskrev att ett delat beslutsfattande inte alltid innebar att patienter skulle ha det 
sista ordet utan känslan av delaktighet var en viktig faktor där patienter erhöll den 
informationen som var aktuell, att de fick dela med sig av sina åsikter och att kunna diskutera 
behandlingen med hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare beskrev patienter att det inte enbart 
var kring medicinska beslut vikten av delaktighet förelåg. Patienters önskan kring materiella 
ting samt miljön var även väsentlig. Patienter beskrev att beslutsfattande gällande 
rumsindelning var en viktig faktor i hälsoprocessen där hälso- och sjukvårdspersonal tog 
detta i beaktande och placerade patienter utifrån deras önskemål, vilket resulterade att 
patienter kände sig delaktiga i beslutet (Kvåle & Bondevik, 2008). Patienter med 
funktionshinder upplevde att det var väsentligt att hälso- och sjukvårdspersonal vid 
beslutsfattande har en förståelse för de svårigheter som kan uppkomma vid att behålla och 
behandla information. Därför är det av vikt att hälso- och sjukvårdspersonal har patienters 
centrala roll i åtanke (Brown, Chouliara, MacArthur, McKeachanie, Mack, Hayes & Fletcher, 
2016). 

5.2 Betydelsen av att bli bemött som en person 
I detta avsnitt redovisas subteman: att känna sig sedd och hörd och att känna att hälso- och 
sjukvårdspersonal bryr sig. Det centrala i temat betydelsen av att bli bemött som en person 
är att patienter upplevde att de var unika och blev sedda som en människa med alla deras 
behov och begär och inte sågs som enbart en patient. 

5.2.1 Att känna sig sedd och hörd 

Patienter beskrev att person- och patientcentrerad vård upplevdes när hälso- och 
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sjukvårdspersonal lyssnade på vad patienter hade att säga och inte avvisade patienters behov 
respektive bekymmer. Patienter beskrev vikten av att känna sig sedda och hörda av hälso- 
och sjukvårdspersonal samt av att ha ett behov att bli lyssnad till och erhålla 
uppmärksamhet. Uppmärksamheten som patienter belyste, var främst för att patienter ville 
bli förstådda. Patienter upplevde en känsla av respekt och värdighet, att de blev sedda och 
hörda av omgivningen. Uppmärksamheten patienter erhöll av hälso- och sjukvårdspersonal 
var ett tillfälle för de att uttrycka sin unika historia och ha tillräckligt med tid att samtala. 
Patienter uppskattade när hälso- och sjukvårdspersonal tillägnade sin tid och visade att de 
fanns där, lyssnade och såg patienter (Greenfield et al., 2014; Esmaeili et al., 2014). Patienter 
beskrev upplevelsen av att tiden var en viktig faktor då hälso- och sjukvårdspersonal gav tid 
genom att visa tillgänglighet till att se och höra patienters önskemål och behov (Alharbi et al., 
2014). Tydlig kommunikation där hälso- och sjukvårdspersonal visar sig tillgänglig var även 
en väsentlig aspekt av att känna sig sedd och hörd hos patienter. Patienter upplevde att 
kommunikationen ledde till att det förekom respekt mellan parterna, de kände sig inte 
ignorerade, utan sedda och hörda. Patienter upplevde ibland att kommunikationen inte 
krävde mer än att få en vänlig hälsning av hälso- och sjukvårdspersonal, denna gest gav en 
upplevelse av bekräftelse och trygghet (Esmaeili et al., 2014). “There is a nurse here who, at 
the beginning of her working shift, greets all the patients one-by-one and pays attention to 
their complaints. When she is on duty, I feel safer” (Esmaeili et al., 2014, s. 101). Relaterat till 
kommunikationen som en viktig aspekt, beskrev även patienter upplevelsen av ärlighet som 
en väsentlig faktor i kommunikationen, där ärligheten ledde till att patienter upplevde att 
hälso- och sjukvårdspersonal var genuina. Patienter beskrev upplevelsen av ärligheten, där 
ärlighet förekom när hälso- och sjukvårdspersonalen berättade för patienter exakt det som 
skett eller ska ske istället för att dölja något för dem (Kvåle & Bondevik, 2008).  

Patienter lyfte även att de fick ett välkomnande av hälso- och sjukvårdspersonal när de kom 
in till sjukhuset som en väsentlig del, då de kände sig sedda genom att hälso- och 
sjukvårdspersonal hälsade på dem och berättade precis vad som skulle ske, vilket gav 
patienter upplevelsen av att känna sig välkomnade och värdefulla. Vidare beskrev patienter 
upplevelsen av att hälso- och sjukvårdspersonal frågade om tiden innan de kom till 
sjukhuset, hur det var hemma och vad som skett för att få en helhetssyn av patienters liv 
(Alharbi et al., 2014; Adamson et al., 2016).  

I en sjukhusmiljö upplevde patienter sig ensamma och tyckte att det var väldigt viktigt att ha 
personer som ville lyssna. Patienter kände behovet av att få prata ut och ville ha en person 
som var mottaglig, vilket de upplevde ifrån hälso- och sjukvårdspersonal. Lyhördhet var en 
viktig faktor för patienters upplevelser av att känna sig sedda och hörda, detta bevisade för 
patienter att hälso- och sjukvårdspersonal var tillgängliga och prioriterade sin tid på de. 
Många patienter beskrev en upplevelse av att hälso- och sjukvårdspersonal tittade till dem 
regelbundet vilket gav patienter en känsla av trygghet, att någon såg efter en. När hälso- och 
sjukvårdspersonal lyssnade på vad patienter hade att säga upplevde sig patienter bli 
behandlade utifrån en individualiserad vård. Hälso- och sjukvårdspersonal satte sig ner och 
frågade hur patienter mådde och om de behövde något, vilket fick patienter att känna sig 
unika utifrån sin personliga situation (Marshall et al., 2012; Sladdin et al., 2017). “My 
providers acknowledge me as a unique, named, equal, respected person, and treat me with 
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respect and dignity; I am seen and heard” (Greenfield et al., 2014, s. 9). Hälso- och 
sjukvårdspersonal uppmärksammade även ”de små detaljerna” som i vanliga fall inte ses, 
vilket fick patienter att känna sig sedda och hörda (Marshall et al., 2012).  

Under mödosamma situationer, som när patienter fått ett jobbigt besked eller innan en 
behandling, beskrev patienter vikten av att ha någon som såg en och gav en styrka att 
fortsätta kämpa. Patienter beskrev hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro och hur denna 
stöttade de under svåra perioder (Brown et al., 2016).  

Jenny said, ‘There must have been something that she (nurse) 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).  

Patienter upplevde en känsla av att hälso- och sjukvårdspersonal tillgodosåg deras behov 
trots att de försökte gömma sig bakom en fasad. Genom ett emotionellt stöd i form av 
beröring erhöll patienter en känsla av närvaro genom att hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmärksammade de utan verbal kommunikation (Sharp et al., 2016). 

5.2.2 Att känna att hälso- och sjukvårdspersonal bryr sig 

Patienter upplevde att värdighet hade en stor roll i deras välmående, att känna sig som en 
person och inte en patient, att ha ett namn och inte enbart vara ett nummer på listan. 
Patienter beskrev hur hälso- och sjukvårdspersonal tilltalade de med deras namn, vilket 
bidrog till en känsla av att de är igenkända och unika (Adamson et al., 2016; Alharbi et al., 
2014; Greenfield et al., 2014; Koinberg et al.,014; Kvåle & Bondevik, 2008; Marshall et al., 
2012). Patienter beskrev vikten av att bli sedd som den personen de var bortsett från deras 
sjukdom. Känslan av att få dela med sig av sin personliga värld ingav hopp hos patienter, 
hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes i detta fall intresserade i mer än enbart patienters 
sjukdom. För patienter var det inte enbart de fysiska behoven som var väsentliga utan även 
de psykiska och sociala behoven och patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal 
tillgodosåg dessa behov. Vidare beskrev patienter att sjukhusvistelsen inte var en börda på 
grund av den ömsesidiga relationen som skapats med hälso- och sjukvårdspersonal. Ett 
utbyte skedde av både hälso- och sjukvårdspersonalens och patienters upplevelser vilket 
ledde till en känsla av att ses som en hel människa med hälsa bortsett från sjukdomen. 
Patienter beskrev att de blivit omhändertagna med genuin, varm och medkännande vård, 
vilket innebar att patienter kände sig omhändertagna och värdefulla. Patienter 
uppmärksammade små handlingar som hälso- och sjukvårdspersonal utförde så som att ge 
tid och tillgodose patienters behov (Adamson et al.,2016; Kvåle & Bondevik, 2008). 

The nurses take me seriously and treat me as an adult and are very good listeners. 
They encourage me to tell them my wishes, listen to my questions and always give me 
an answer. They also showed me respect as an individual, not only as a patient, when 
they remembered my name without looking at my papers when I came back to the 
ward for treatment. The nurses respect me when doing something extra to help me, 
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for instance finding something that is better for me to eat when I tell them that I 
cannot have the food they are giving me, rather than saying ‘Oh, well...’ (Kvåle & 
Bondevik, 2008, s. 585).  

Patienter beskrev även att de uppmuntrades att berätta sina önskemål och blev lyssnade på 
av hälso- och sjukvårdspersonalen. Vidare berättade patienter att hälso- och 
sjukvårdspersonal gjorde de införstådda på vad som skedde, vilket uppskattades av dem. 
Patienter beskrev att hälso- och sjukvårdspersonal brydde sig om de som unika individer 
med sympati. Patienter upplevde att de vårdades individualiserat, vilket innebar bland annat 
att råd och information var individualiserade utifrån deras unika bakgrundshistoria. 
Patienter beskrev sin vårdupplevelse som hjälpsam, unik och hänsynsfull till deras behov. 
Hälso- och sjukvårdspersonal upplevdes som pålitliga och stödjande, vilket i sin tur ökade 
patienters motivation och känslan av att någon verkligen brydde sig. Denna inställning 
beskrevs ha en stor inverkan på patienters vårdupplevelse (Sladdin et al., 2017). Hälso- och 
sjukvårdspersonalens återkoppling med patienter om hur de upplevde vården fick patienter 
att känna sig värdefulla och gav en upplevelse om att hälso- och sjukvårdspersonal verkligen 
brydde sig om patienters upplevelser (Adamsom et al., 2016).  

When you go back you get re-called in about two months and she will check all the 
things like your walking and how you are sitting and your posture and she will check 
that and if she thinks you need to be seen again they will get you back in. ...is very 
good and they are very caring (Adamson et al., 2016, s. 3050). 

Patienter beskrev sin upplevelse av att hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro hade en 
påverkan på deras känslomässiga sårbarhet. Att hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro 
stöttade patienter vid utsatta perioder så som rädsla och förvirring (Brown et al., 2016). 

Jenny recounted when she was first admitted for treatment, in particular, how alone 
she felt. On this occasion, Jenny was walking along the hall, weeping, when a nurse 
arrived for duty. Jenny described how the nurse didn’t go and put her bag away, didn’t 
make herself a coffee; she approached Jenny, put her arms around her and comforted 
her… (Sharp et al., 2016. ss. 304-305). 

Patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonalen hade empati i vården som gavs till 
dem. Hälso- och sjukvårdspersonalen uppmärksammade patienter när de inte mådde bra och 
denna upplevelse av att bli uppmärksammade uppskattade patienter (Sharp et al., 2016). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt redovisas resultatdiskussionen, metoddiskussionen och etikdiskussionen. I 
resultatdiskussionen diskuteras resultatet relaterat till tidigare forskning, det teoretiska 
perspektivet samt lagar och styrdokument. I metoddiskussionen diskuteras val av metod och 
analys. I etikdiskussionen diskuteras de etiska överväganden. 
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6.1 Resultatdiskussion 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att erhålla person- och patientcentrerad vård. 
I resultatet framkom det att relationen mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal 
ingav hopp och trygghet samt underlättade både patienters delaktighet samt hälsa.  

I resultatet framkom det att patienter upplevde att ha en personlig nivå där relationen kändes 
personlig med hälso- och sjukvårdspersonal gav upplevelsen av en god relation vilket 
resulterade i trygghet och att hälsoprocessen underlättades. Relaterat till Eriksson (2014) är 
vårdrelationen kärnan i vårdandet då denna stödjer patienters hälsoprocess samt baseras på 
ömsesidighet och trygghet vilket resulterar i god vårdkvalité. Den personliga nivån som hölls 
mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal gav patienter en ökad förståelse då vården 
var individualiserad samt att språket anpassades efter patienter vilket ledde till att patienter 
var välinformerade. Resultatet visade att patienter upplevde att det var av stor vikt att hälso- 
och sjukvårdspersonal inte utövade en hierarki, på det sättet upplevde patienter inte sig 
underlägsna. Genom att ha en personlig nivå upplevdes ingen hierarki då hälso- och 
sjukvårdspersonal inte utövade makt mot patienter utan anpassade sig utifrån patienters 
kunskap och behov. Vidare beskrevs det att den personliga nivån fick patienter att inneha en 
trygghet till hälso- och sjukvårdspersonal då de fick lära känna hälso- och 
sjukvårdspersonalen utanför deras professionella roll, vilket resulterade att patienter även 
kunde dela med sig av sin livsberättelse på ett mer underlättande sätt. Likt resultatet 
beskriver Jardien-Baboo et al. (2016) hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser av vikten av 
att ha en medvetenhet om patienters bakgrund vilket skapar en god relation och ger en unik 
vård. Den personliga nivån ledde till att ingen hierarki utövades och att en kontinuitet 
formades mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Patienter upplevde att 
kontinuiteten gav förutsättningar till en god relation och resultatet visade att patienter 
upplevde att kontinuerlig hälso- och sjukvårdspersonal skapade ett förtroende då hälso- och 
sjukvårdspersonal kände till patienters medicinska- och personliga bakgrundshistoria. 
Kjörnsberg et al. (2010) betonar även hälso-och sjukvårdspersonals upplevelser av 
kontinuitet vilket innebär att avsätta tid och lära känna patienter för att forma en god 
relation, detta i sig resulterar till en ökad arbetsnöjdhet hos hälso-och sjukvårdspersonal. 
Likt resultatet och tidigare forskning betonar även Eriksson (2014) och svensk 
sjuksköterskeförening (2017) vikten av kontinuitet och hur denna stärker relationen mellan 
patienter och hälso- och sjukvårdspersonal. Den personliga nivån samt kontinuiteten som 
skapades mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal gav utrymme för humor, vilket 
hade en bidragande faktor till skapandet av en god relation. Humorn skapade förutsättningar 
till att patienter kände sig bekväma och avslappnade med hälso- och sjukvårdspersonal. 
Humorn gav även förutsättningar till att patienter kunde fokusera på annat bortsett från 
deras vård och behandling och för en stund glömma bort att de befann sig i en mödosam 
situation. Likt resultatet beskriver även tidigare forskning vikten av humor och att hälso-och 
sjukvårdspersonal upplever att patienter känner sig bekväma när humor används i vården 
(Rosén et al. 2016). Wiklund Gustin och Lindwall (2012) belyser mellanvärlden i människans 
mångdimensionella värld där relationen är i centrum. I mellanvärlden formas en relation 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter där tid delas. Relationen patienter har 
med hälso- och sjukvårdspersonal kan påverka patienters inre värld antingen negativt eller 
positivt. Om en personlig nivå i person- och patientcentrerad vård med hälso- och 
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sjukvårdspersonal skapas i mellanvärlden kan detta tänkas påverka patienters hälsoprocess 
genom att detta ökar tryggheten i patienters inre värld.  

Patienter upplevde att delaktigheten var en väsentlig faktor i den person- och 
patientcentrerade vården. Detta innebar för patienter att få vara med och bestämma och få 
sin röst hörd i deras behandling och vård. Patienter upplevde att delaktighet var väsentlig då 
även om hälso- och sjukvårdspersonal hade mer kännedom kring medicinska beslut hade de 
inte kännedom kring patienters önskningar och känslor. Delaktigheten för patienter 
handlade inte enbart om beslut kring vården utan även den yttre världen. Wiklund Gustin 
och Lindwall (2012) beskriver den yttre världen som är vår fysiska värld där materiella ting 
och miljön har en central roll samt att den yttre världen kan ha en påverkan på patienters 
inre värld. I resultatet framkom det att patienter upplevde att beslutsfattandet kring 
rumsindelningen hade en väsentlig roll i deras delaktighet och hälsoprocess. Eriksson (1987) 
beskriver att en helhetssyn på människan leder till att människan får vara delaktig i den egna 
vården, detta relateras även till Patientlagen (SFS 2014:821) som menar att vård ska bedrivas 
i samråd med patienter, vilket styrker patienters självbestämmande och delaktighet. Hälso- 
och sjukvårdspersonal diskuterade allt som skedde med patienter vilket gav patienter 
förutsättningar till att kunna berätta om sina åsikter kring det som beslutades. Patienter 
upplevde att informationen de fick av hälso- och sjukvårdspersonal gav dem en känsla av 
delaktighet vilket resulterade i trygghet. Informationen hade en väsentlig roll för patienters 
delaktighet då denna gav patienter kontroll över vad som skett och vad som ska ske. Patienter 
uttryckte även att kontrollen gav friheten att fatta egna beslut, vilket hade en avgörande roll i 
deras välbefinnande och upplevelse av delaktighet. Patienters självförtroende, respekt och 
värdighet stärktes genom att de fick ha det sista ordet gällande sin vård. Patienter uttryckte 
även att en delaktighet kunde upplevas trygg utan att ha det sista ordet genom att hälso- och 
sjukvårdspersonal förmedlade till patienter när de borde och inte borde vara involverade i 
beslutsfattandet. Detta fick patienter att uppleva delaktighet i vården trots att de inte fick ha 
det sista ordet eftersom att patienter fick uttrycka sina åsikter och diskutera med hälso- och 
sjukvårdspersonal kring sin vård och behandling. Likt resultatet upplever hälso-och 
sjukvårdspersonal att patienters delaktighet är kärnan i den person- och patientcentrerade 
vården. Hälso-och sjukvårdspersonal beskriver även att kommunikation och 
informationsgivning till patienter leder till att patienter blir aktivt deltagande. Genom att 
hälso-och sjukvårdspersonal har patienters autonomi i åtanke leder det till att patienter har 
en delaktighet i deras vård och behandling (Gachoud et al., 2012; Kjörnsberg et al., 2010; 
Slatore et al., 2012).  

Patienter beskrev tiden som en viktig faktor i hälso- och sjukvårdspersonalens tillgänglighet 
vilket reducerade patienters ensamhet genom att hälso- och sjukvårdspersonal var 
mottagliga för samtal med patienter. Patienter upplevde att hälso- och sjukvårdspersonal var 
lyhörda och lyssnade till patienters behov och bekymmer. Patienter uttryckte att erhållandet 
av uppmärksamhet och tid var av vikt, då patienter upplevde en känsla av respekt och 
värdighet när de fick tillfälle att sätta sig ner med hälso- och sjukvårdspersonal och samtala 
om deras bakgrundshistoria. Detta relateras till Wiklund Gustin och Lindwall (2012) som 
beskriver den inre världens innebörd, vilket handlar om människans privata liv och det unika 
i människan samt mellan världen som beskriver relationen mellan patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonals närvaro och tillgänglighet var en väsentlig 



20 

faktor hos patienter. Patienter upplevde att närvaron av hälso- och sjukvårdspersonal var 
relevant under mödosamma situationer och att närvaron gav en god inverkan med tanke på 
patienters känslomässiga sårbarhet. Patienter beskrev upplevelsen av ensamhet i 
mödosamma situationer, men att denna underlättades när hälso- och sjukvårdspersonalen 
visade sig tillgängliga och närvarande. Hälso- och sjukvårdspersonalens närvaro reducerade 
patienters känslomässiga sårbarhet genom att hälso- och sjukvårdspersonal inte enbart 
utförde sina arbetsuppgifter utan visade engagemang utanför sina rutinuppgifter. Patienter 
beskrev även hur hälso- och sjukvårdspersonal alltid återkopplade och frågade om 
behandlingen hade varit till nytta, om det skett en förbättring eller om patienter upplevde att 
de behövde mer vård, vilket resulterade att patienter fick en upplevelse av att hälso- och 
sjukvårdspersonal brydde sig och gav tid. Likt resultatet om patienters upplevelse av att 
närvaron av hälso- och sjukvårdspersonal var av vikt, framkommer det i tidigare forskning 
att hälso- och sjukvårdspersonal betonar vikten av att vara tillgängliga hos patienter som 
erhåller mödosam information om deras behandling eller vård. Hälso- och sjukvårdspersonal 
beskriver vikten av tillgänglighet genom att till exempel ge tid till patienter och anhöriga 
samt diskutera vad som skett eller ska ske (Walker & Deacon, 2o16). Trots att hälso-och 
sjukvårdspersonal upplever att tid och närvaro har en väsentlig faktor i den personcentrerade 
vården uppkommer det en frustration hos hälso-och sjukvårdspersonal på grund av att 
tillgänglighet till patienter resulterar i en tidsbrist gällande dokumentation och medicinering 
hos hälso-och sjukvårdspersonal (Rosén, Persson & Persson, 2016). Patienter upplevde att 
tillgängligheten gav en känsla av värdighet och trygghet samt att patienters 
mångdimensionella värld tillgodosågs via tillgängligheten. 

Patienter upplevde att de blev sedda som en person och inte enbart en patient genom att 
deras behov och begär tillgodosågs. I resultatet framkom det att värdigheten hade en central 
roll där patienter blev tilltalade med deras namn. Patienter upplevde att de fysiska, psykiska 
och sociala behoven tillgodosågs av hälso- och sjukvårdspersonal genom att de var 
intresserade av patienters inre värld. Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att den 
inre världen handlar om människans privata liv och känslor. Patienters behov och begär är 
kopplade till deras önskningar och känslor, när dessa tillgodoses, gynnar det även deras inre 
värld. Eriksson (1987) beskriver vikten av att tillgodose de grundläggande behoven och om 
dessa inte tillfredsställs kan det leda till ett hälsohinder för patienter. Patienter upplevde att 
hälso- och sjukvårdspersonal uppmanade dem att berätta om sina önskningar samt gav 
utrymme för frågor och svar. Eriksson (1987) beskriver att människan blir bekräftad genom 
att erhålla en vård som inbegriper en helhetssyn på människan, vilket gör att människan får 
modet att berätta om sina begär och behov. Detta resulterade i att patienter upplevde hopp 
och inte känslan av att vara en börda. Patienter betonar vikten av de små handlingarna som 
att tillgodose patienters behov och begär så som att intressera sig i patienters fritidsintressen 
samt önskemål gällande rumsindelning och önskningar kring vad patienter vill äta som 
hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammade. Patienter beskriver att hälso- och 
sjukvårdspersonal uppmärksammade deras begär, vilket resulterade i att patienter upplevde 
en genuin, varm och värdefull vård. Trots att patienter uttryckte att de gömde sig bakom en 
fasad under mödosamma situationer fann hälso- och sjukvårdspersonal ett sätt att tillgodose 
deras behov. Patienter uttryckte att det inte var enbart via den verbala kommunikationen, 
utan även via beröring som patienter upplevde känslan av att få sina behov och begär 
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tillgodosedda. Detta relateras till det Eriksson (1987) beskriver om människans begär, vilket 
tyder på människans önskningar och längtan. Patienter upplevde att deras vårdupplevelse 
blev unik när hälso- och sjukvårdspersonal uppmärksammade deras behov och begär. Likt 
resultatet beskriver tidigare forskning att en viktig del i den personcentrerade vården är att 
möta den unika individen och ge en individualiserad vård, där flexibilitet i vårdarbetet är 
väsentligt, för att möta patienter unikt utifrån dess behov och begär (Cheragi, Esmaeili & 
Salsali, 2017).  

I resultatdiskussionen framkom det att erhållandet av en personlig nivå där relationen 
kändes personlig, att få vara delaktig, att erhålla den tid som behövdes samt att få sina behov 
och begär tillgodosedda, var centrala aspekter i person- och patientcentrerad vård. Patienters 
identitet bör sättas i centrum i en vårdkontext, där patienter ses som en person och få sina 
behov och begär tillfredsställda. 

6.2 Metoddiskussion 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av att erhålla person-och patientcentrerad vård. 
Polit och Beck (2017) beskriver vikten av att en kvalitativ studie utgörs av kvalitetskriterier, 
vilket är: överförbarhet, trovärdighet och giltighet. Polit och Beck (2017) beskriver vikten av 
trovärdighet vid val av metod. Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie 
enligt Friberg (2017) då denna är en kvalitativ ansats som är lämplig vid beskrivandet av 
människors upplevelser av ett visst fenomen. En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) 
valdes inte då den inte är lika omfattande som den valda metoden. En litteraturöversikt 
enligt Friberg (2017) innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket inte var 
relevant då syftet beskriver patienters upplevelser vilket enbart bör innefatta kvalitativa 
studier. Intervjuer i form av en empirisk studie valdes inte trots att denna studie ansågs 
intressant på grund av en begränsad tidsperiod som ansågs kunna påverka resultatets 
trovärdighet. Analysmetoden som valdes var utifrån Evans (2002) fyra steg. Utifrån syftet 
söktes relevant datamaterial baserat på evidens, vilket är det första steget i analysen. 
Datainsamlingen skedde via databaserna CINHAL plus och PubMed. Inklusion-och 
exklusionskriterier användes för begränsning av sökningen. Inklusionskriterierna var peer-
reviewed för att öka trovärdigheten i resultatet, även Ulrischweb användes eftersom peer-
reviewed funktionen inte fanns tillgänglig för kontroll av vetenskapliga artiklar i PubMed. 
Fulltext ingick även i inklusionskriterierna för att få tillgång till hela originalartiklar. 
Avgränsningar som användes var mellan åren 2008–2019 i CINHAL plus samt 10 years i 
PubMed då fritt intervall av årtal inte fanns tillgängligt. Detta avgränsades i syfte med att öka 
trovärdigheten i resultatet, då artiklar som var publicerade innan 2008 inte har samma 
trovärdighet som artiklar publicerade efter 2008. Dessa var inte aktuella i resultatet på grund 
av att ny kunskap inom person- och patientcentrerad vård har utvecklats. 
Exklusionskriterierna var artiklar som inkluderade upplevelser av person-och 
patientcentrerad vård ur flera perspektiv, detta för att öka trovärdigheten i resultatet genom 
att minimera risken av feltolkning ur olika perspektiv.  
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Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017) innebär vilken omfattning resultatet kan användas 
i. Resultatet utgick inte ifrån en geografisk avgränsning i syftet att få en överblick av hur 
patienter i olika länder upplevde erhållandet av person-och patientcentrerad vård. Det 
skedde även ingen avgränsning gällande vårdkontext eller medicinskt tillstånd då upptäckten 
av att patienter upplevde person-och patientcentrerad vård på ett liknande sätt oberoende av 
att vara specifikt inriktad på till exempel en sjukdom. Urvalet har även varit oberoende på 
kön eller ålder, då syftet var att få en överblick på hur patienter upplevde erhållandet av 
person- och patientcentrerad vård. Detta leder till att resultatet utsträcker sig till alla 
patientgrupper, vilket ökade förutsättningen till en överförbarhet. Detta skapade en bredare 
bild av fenomenet vilket ansågs som en fördel.  

Polit och Beck (2017) beskriver att trovärdigheten innebär att insamlat data ska vara 
sanningsenligt. För att öka trovärdigheten och minimera feltolkning har artiklarna lästs 
flertalet gånger. Trovärdigheten ökade även genom att det inte skedde någon uppdelning i 
syfte till att det inte skulle ske någon feltolkning. Artiklarna har lästs och diskuteras 
gemensamt samt att examensarbetet har skrivits gemensamt. En kvalitetsgranskning har 
gjorts enligt Fribergs (2017) 14 kvalitetsfrågor. Detta gjordes för att öka trovärdigheten i 
resultatet genom att exkludera de artiklar som fick låg kvalité. Polit och Beck (2017) beskriver 
att giltighet innebär att resultatet svarar an på syftet. Detta medför att kvalitetsgranskningen 
som gjordes ökade giltigheten i resultatet eftersom att de valda vårdvetenskapliga artiklarna 
som kvalitetsgranskades svarade an på syftet och hade en hög kvalité. Kvalitetsfrågorna 
omformulerades till JA och NEJ frågor, detta innebar att artiklarnas kvalité inte blev 
granskade på djupet, vilket kan anses som en svaghet. Inga frågor i kvalitetsgranskningen 
utifrån de 14 frågor enligt Friberg (2017) valdes bort vilket ansågs som en styrka. Varje artikel 
lästes enskilt för att sedan göra en jämförelse mellan de olika nyckelfynd som hittats, detta 
ansågs öka överförbarheten på grund av att liknande nyckelfynd funnits. Vid skapandet av 
nyckelfynden identifierades likheter och skillnader i enskilda dokument som kodats med 
siffror för att identifiera vilken artikel varje nyckelfynd kommer ifrån. Detta ökade 
trovärdigheten i resultatet, genom ökandet av säkerheten att kunna urskilja på referenserna 
och vem som säger vad. Genom att ha skapat teman och subteman utifrån de nyckelfynd som 
funnits ökar detta giltigheten då resultatet skrivits på sådant sätt att det svarar an på syftet. 
Citat har använts i syfte att förstärka trovärdigheten av patienters upplevelser. För att stärka 
beskrivningen av patienters upplevelser citerades patienters upplevelser i form av citat i varje 
subtema.  

Överförbarhet enligt Polit och Beck (2017) innebär att andra grupper kan återfå samma 
resultat vid användandet av samma studie. Genom att ha en väl beskriven metod ökar 
överförbarheten. För att kunna utvärdera en metod enligt Polit och Beck (2017) är giltigheten 
viktig, där resultatet svarar an på syftet. Ett noggrant beskrivet tillvägagångssätt har skapats 
för att öka giltigheten för läsarna att kunna följa tillvägagångsättet.   
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6.3 Etikdiskussion 
I överenstämmelse med CODEX (2017) har ingen förfalskning, fabricering, stöld eller 
plagiering av vetenskapliga uppgifter skett. En noggrann översättning av texter har skett med 
hjälp av engelsk-svenskt lexikon för att reducera felöversättningar och egna tolkningar. 
Erikson (2015) betonar vikten av noggrannhet i citathantering. Citathanteringen har skett i 
noggrannhet där sidhänvisning framkommit. I resultatet fanns nyckelfynd som inte 
översattes från originalspråket för att reducera risken för förvrängning av innehållet i 
nyckelfynden. Vidare i citathanteringen har det skett korrekt referenshantering enligt APA 
där författare, årtal samt sidhänvisning framkommit för att läsarna ska kunna ha möjlighet 
till att ta del av innebörden av originalartiklarna. Tillvägagångssättet som använts är att 
ingen uppdelning har skett, artiklarna har både lästs och diskuterats gemensamt för att få en 
helhetssyn av innehållet som stämmer överens med varandra. Texten har skrivits med egna 
ord för att undvika plagiering. Det har även skett en noggrannhet gällande förförståelse 
genom att artiklarna först lästes enskilt och sedan gemensamt för att undvika egna 
tolkningarna som kan vara baserat på en förförståelse. Artiklarna granskades noggrant för att 
misstolkning inte skulle uppstå, misstolkning av en text kan leda till att artikelns innehåll blir 
förfalskad vilket i enlighet med CODEX (2017) inte är lagligt. 

7 SLUTSATS 

Syftet med examensarbetet var att beskriva patienters upplevelser av att erhålla person- och 
patientcentrerad vård. Slutsatsen är att patienter som erhåller person- och patientcentrerad 
vård upplever en god vård. Patienter beskriver att relationen hade en väsentlig roll i 
vårdandet, denna gav hopp och trygghet. Relationen som formades mellan patienter och 
hälso- och sjukvårdspersonal, gav patienter upplevelsen av att känna sig delaktiga i deras 
vård och behandling. Patienters hälsoprocess underlättades genom att relationen som 
formades gav delaktighet. Patienter upplevde även att en individualiserad vård fick de att 
känna sig sedda och hörda utifrån deras unika behov och förväntningar, vilket patienter 
beskriver som centralt i den person- och patientcentrerade vården. Den person- och 
patientcentrerade vården resulterade i att patienter upplevde en varm, genuin och värdefull 
vård. 

8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Fortsatt forskning inom den person- och patientcentrerade vården bör utvecklas på grund av 
den begränsade mängden forskning som involverar patienters upplevelser av person- och 
patientcentrerad vård. Det skulle även vara av intresse med fortsatt forskning inom Sverige 
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för att få en djupare inblick av hur patienter upplever person- och patientcentrerad vård på 
grund av återfinnandet av enbart två artiklar inom Sverige. 
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1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  
 

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?  
 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 
 

4. Finns det beskrivet syfte? 
 

5. Finns det en tydlig beskriven metod? 
 

6. Finns det en tydlig beskrivning av underökningspersonerna? 
 

7. Finns det en tydlig analys av data? 
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9. Svarar resultatet på syftet? 
 

10. Framförs resultatet på ett tydligt sätt?  
 

11. Förs argument fram? 
 

12. Finns det en diskussion kring metoden? 
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3. Cardiac 
patients’ 
perception of 
patient-
centred care: 
a qualitative 
study 

 

Nursing in 
Critical Care 

Esmaeili, 
M., 
Cheraghi, 
M-A., & 
Salsali, M. 

 

2014  

 

Iran 

 

 

Syftet med denna 
studie är att 
utforska 
hjärtpatienters 
upplevelse av 
personcentrerad 
vård. 

Utfördes med hjälp 
av halvstrukturerade 
intervjuer och en 
kvalitativ 
innehållsanalysmetod 
med arton patienter, 
tio kvinnor och åtta 
män. 

Patienters 
upplevelser om 
personcentrerad 
vård föll i tre 
huvudteman: här 
hanterades dess 
osäkerhet genom 
att hälso-och 
sjukvårdspersonal 
besvarade frågor 
angående deras 
sjukdom, 
patienter 
upplevde att 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 
hade medkänsla 
med de och även 
att de hade rätten 
till att göra 
självständiga 
beslut. 
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  1  

4. Wake up, 
wake up! It’s 
me! It’s my 
life! Patient 
narratives on 
person-
centeredness 
in the 
integrated 
care context: a 
qualitative 
study. 

 

BMC Health 
Services 
Research 

Greenfield, 
G., 
Ignatowicz, 
A., Belsi, A., 
Pappas, Y., 
Car, J., 
Majeed, A., 
& Harris, M. 

 

2014  

 

England 

Att utforska 
betydelsen av 
personcentrerad 
vård i det 
integrerade 
vårdsammanhanget 
från patienters syn. 

En fenomenologisk, 
kvalitativ studie, med 
halvstrukturerade 
intervjuer med 
tjugotvå patienter i 
London. 

Resultatet visade 
att patienter 
upplevde: 
helhetssyn, att de 
är 
unika/jämbördiga 
då de blir sedda 
och hörda av 
sjuksköterskan 
och på det viset 
upplever 
medkänsla och en 
delaktighet i den 
egna vården.  
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4 

5. What is 
important for 
patient centred 
care? A qualitative 
study about the 
perceptions of 
patients with 
cancer 

 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

Kvåle, K. & 
Bondevik, M.  

 

2008  

 

Norge 

 

Att få insikt i 
patienter med 
cancer om vikten 
av att respekteras 
som partner och 
dela kontroll över 
beslut om 
interventioner och 
hantering av 
hälsoproblem och 
orsakerna till deras 
önskemål. 

Fenomenologi 
valdes som 
forskningsmetod 
där intervjuer 
gjordes med tjugo 
patienter, tio män 
och tio kvinnor. 

Resultaten visade 
att patienters 
viktigaste 
upplevelse av den 
patientcentrerade 
vården var att ha 
ett beslutsfattande 
om medicinsk 
behandling till 
exempel att 
antingen välja 
hormonbehandling 
eller 
strålbehandling i 
vissa fall och att ha 
ett beslutsfattande 
inom vårdande 
tillsammans med 
sjuksköterskan. 
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6. Patients´ 
experiences of in-
hospital care when 
nursing staff were 
engaged in a 
liaisons 
development 
programme to 
promote 
personcentredness: 
a narrative analysis 
study 

 

International 
Journal of Nursing 
Studies 

Laird, E.A., 
McCance, T., 
McCormack, 
B., Gribben, 
B. 

 

2015  

 

England 

Syftet är att 
uppmärksamma 
patienters 
upplevelser som 
mottagits i 
sjukhusavdelningar 
under en tid då 
utvecklandet av 
personcentrerad 
vård var aktuell. 

En beskrivande 
kvalitativ analys 
studie användes. 
Det genomfördes 
ljudinspelade 
intervjuer under 
fyra månaders 
intervaller som 
transkriberades på 
tjugosex patienter 
över arton år. 
Detta genomfördes 
från fyra olika 
sjukhusplatser. 

 

Resultatet ger 
insikt om 
patienters 
upplevelser av 
vård utifrån fyra 
olika teman: 
Patienter kände sig 
mindre sårbara då 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 
såg de samt var 
lyhörda, de 
upplevde mer 
exemplarisk vård 
och de upplevde en 
känsla av en 
tillhörighet med 
hälso-och 
sjukvårdspersonal. 
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7. Patient’s 
perceptions and 
experiences of 
patient-centred 
care in dietetic 
consulations 

 

Journal of Human 
Nutrition and 
Dietetics 

 

Sladdin, I., 
Chaboyer, 
W., & Bali, L. 

 

2017 

 

Australien 

 

Att öka 
förståelsen av 
patientcentrerad 
vård i dietisk 
konsultation 
genom att 
utforska 
patienters 
uppfattningar 
och upplevelser. 

Elva patienter deltog 
i kvalitativa 
individuella 
halvstrukturerade 
telefonintervjuer 
som varade i cirka 
tjugotvå och 
femtiofem minuter. 

Patienter 
upplevde att de 
fick en individuell 
vård, de kände sig 
delaktiga genom 
att hälso-och 
sjukvårdspersonal 
såg till att 
patienter fick vara 
delaktiga i 
beslutsfattanden. 
De hade kontroll 
över sin egna 
hälsa genom att 
de var medvetna 
om 
konsekvenserna 
och hade en 
känsla av ansvar 
då de accepterade 
stödet de fick. Det 
framkom här att 
genom 
användandet av 
personcentrerad 
vård blev det 
förbättring i 
patienters 
upplevelser av 
vården. 
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6 

8. Patients’ views 
of patient-centred 
care: a 
phenomenological 
case study in one 
surgical unit.  

 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Marshall, A., 
Kitson, A., & 
Zeitz, K.  

 

2012 

 

Australien 

 

Syftet är att 
utforska 
patienters syn 
på 
patientcentrerad 
vård. 

Kvalitativ 
forskningsstudie 
grundad i 
fenomenologi, där 
det genomfördes 
intervjuer med tio 
deltagare som var 
patienter i en 
kirurgisk avdelning 
på ett stort sjukhus i 
Australien.  

 

Deltagarna 
beskrev att de fick 
en vård som satte 
de i centrum, där 
de kände sig 
delaktiga och 
sedda på grund av 
att hälso-och 
sjukvårdspersonal 
förde en 
kommunikation 
med de som ledde 
till att de 
upplevde sig 
involverade i den 
egna vården och 
inte som en 
passiv mottagare, 
utan en aktiv 
mottagare. 
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7 

9. The vital 
blend of 
clinical 
competence 
and 
compassion: 
How patient 
experience 
personcentred 
care 

 

Contemporary 
nurse: a 
journal for the 
Australian 
nursing 
profession 

Sharp, S., 
McAllister, 
M.,  & 
Broadbent, 
M. 

 

2016  

 

Australien 

 

Att förstå patienters 
upplevelser av 
omvårdnad, 
identifiera sätt att 
förbättra och stödja 
medkänsla och förstå 
personcentrerad vård 
i vardaglig 
omvårdnad. 

Kvalitativ studie som 
genomfördes från 
2012–2013, 
halvstrukturerade 
intervjuer där tio 
tidigare patienter i en 
australiensisk 
regional hälsovård 
fick beskriva sina 
upplevelser av att ta 
emot omvårdnad som 
de trodde var 
belysande. 

Medkänsla var den 
viktigaste 
ingrediensen i 
uppfattning av 
personcentreradvård. 
Personcentrerad 
vård upplevdes som 
en individualiserad 
vård där personens 
unika karaktär 
bekräftades på grund 
av att hälso-och 
sjukvårdspersonal 
såg personen bakom 
sjukdomen, där 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 
kunde föra en 
naturlig vardaglig 
kommunikation med 
patienter utöver dess 
nuvarande tillstånd.  

 

14 

10. The 
perspective of 
stakeholders of 
intellectual 
disability 
liaison nurses: 
a model of 
compassionate, 
person-centred 
care 

 

Journal of 
Clinicial 
Nursing 

Brown, M., 
Chouliara, Z., 
MacArthur, 
J., 
McKeachanie, 
A., Mack, S., 
Hayes, M., & 
Fletcher, J.  

2016 

England 

Att undersöka 
upplevelserna av den 
personcentrerade 
vården hos patienter 
med intellektuella 
funktionshinder.   

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer och 
fokusgrupper 
genomfördes. Av de 
18 deltagande 
patienter var 7 
inblandade i 
individuella intervjuer 
och 11 inom 
fokusgrupper.  

Sårbara grupper, 
som de med 
intellektuella 
funktionshinder, står 
inför många 
utmaningar som gör 
deras resa genom 
vårdsystemet mer 
utmanande och 
stressande. Utifrån 
att implementera ett 
fokus på 
personcentrerad 
vård, upplever 
patienter att deras 
behov tillgodoses 
mer och riskerna för 
att utsätta 
patientsäkerheten 
minimeras.  
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8 

11. Impact of a 
person-
centered 
intervention 
for patients 
with head and 
neck cancer: a 
qualitative 
exploration 

BMC Nursing  

 

Koinberg, I., 
Hansson 
Olofsson, E., 
Carlström, E., 
& Olsson, L-
E. 

2018 

Sverige  

Syftet är att 
undersöka patienters 
erfarenhet av 
personcentrerad vård 
från diagnos till 
slutet av 
behandlingsperioden.  

Kvalitativa intervjuer 
genomfördes med 12 
patienter som ingår i 
den personcentrerade 
interventionsgruppen. 
Patienter rekryterades 
från en randomiserad 
kontrollerad studie. 
En riktad deduktiv 
innehållsanalys 
användes som 
analysmetod.  

Resultatet visade att 
interventionen av 
personcentrerad vård 
spelade en viktig roll 
för att främja en 
sund övergång. 
Patienter upplevde 
en personcentrerad 
vård och att de 
behandlades som 
individer. Relationen 
patienter hade med 
hälso-och 
sjukvårdspersonal 
var en väsentlig roll, 
vilket gjorde att 
patienter var 
förberedda och hade 
tillräckligt med 
kunskap för att förstå 
vad som förväntas 
under vårdtiden.   
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