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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund: Den personcentrerade vården har som mål att se hela människan och inte 
endast till sjukdomen. Detta innebär att sjuksköterskorna ska ha en humanistisk värdegrund 
och besitta egenskaper som att visa empati och ett intresse för patienten. Det empatiska 
förhållningssättet från sjuksköterskor är något patienter upplever som viktigt i den 
personcentrerade vården. Patientberättelsen är en viktig del inom personcentrerad vård och 
trots detta så upplever patienter en frustration när vårdpersonal inte har tid att lyssna på 
deras berättelse. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personcentrerat. Metod: En kvalitativ litteraturstudie med beskrivande syntes. Tio artiklar 
har använts till analysen. Resultat: Av resultatet identifierades två teman med två subteman 
vardera. Det första temat var Den vårdande relationen och subteman som framkom var 
Relationen till patienten och Relationen till anhöriga. Det andra temat var Arbetsmiljöns 
betydelse med subteman Brist på tid och Samarbete i teamet. Slutsats: Sjuksköterskor 
upplever att det är viktigt att involvera patienten och anhöriga i vården. Det krävs en holistisk 
människosyn där hela människan blir sedd. Det som kan påverka den personcentrerade 
vården negativt upplever sjuksköterskorna var hierarkin mellan professioner samt brist på 
tid.  
 
Nyckelord: Delaktighet, partnerskap, sjuksköterskeperspektiv, vårdande relation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Background: Person-centred care aims to see the whole person and not only the persons 
disease. This means that the nurses must have a humanistic value and possess characteristics 
such as showing empathy and an interest in the patient. The empathic approach from nurses 
is something patient experience as important in person-centred care. The patient narrative is 
an important part of person-centred care and despite this, patient experience a frustration 
when healthcare professionals do not have time to listen to their story. Aim: To describe 
nurses’ experiences of caring person-centred. Method: A qualitative literature study with a 
descriptive synthesis. Ten articles have been used for the analysis. Results: Two themes 
were identified with two subthemes each. The first theme was the caring relationship and the 
subtheme that emerged was the relation to the patient and relation to relatives. The second 
theme was the meaning of the working environment and the subtheme was lack of time and 
collaboration in the team. Conclusion: Nurses find it important to involve the patient and 
relatives in the care. It requires a holistic view of the human where the whole person is seen. 
What could affect the person-centred care negative was the hierarchy between professions 
and lack of time.  
 
Keywords: Caring relationship, nurses’ perspective, participation, partnership  
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1 INLEDNING  

Under den verksamhetsförlagda utbildningen i termin två, fyra och fem fick vi upp ögonen 
för innebörden av den personcentrerade vården. Som studenter på en vårdavdelning under 
den verksamhetsförlagda utbildningen är det fokus på ett mindre antal patienter, vilket 
innebär mer tid för varje enskild patient. Detta gav en möjlighet att få en förståelse hur 
patienter upplever sin hälsa samt att främja deras delaktighet. Här blev det även tydligt att 
alla patienter behöver en egen och individuell omvårdnad. En del gånger uppmärksammades 
det även att den personcentrerade vården var bristande då professioner inom hälso- och 
sjukvården endast såg till patienten med sjukdomen i fokus, och inte till människan. Detta är 
något som gjorde oss intresserade kring detta ämne, att se och förstå vikten av innebörden av 
vad den personcentrerade vården som ges av sjuksköterskan har för betydelse för varje 
patient, och hur sjuksköterskors upplevelser och kunskaper gällande den personcentrerade 
vården påverkar patienterna. Som blivande sjuksköterskor kommer vi dagligen möta och 
vårda olika människor med olika bakgrunder och kulturer. Detta är något som kräver 
kunskap om personcentrerad vård. Intresseområdet till detta examensarbete valdes utifrån 
forskargruppen MDH/HVV: Personcentrerad vård och kommunikation. Att kunna anpassa 
sitt vårdande utifrån den unika människan är något som kommer vara centralt för oss som 
blivande sjuksköterskor. För att kunna vårda ur ett personcentrerat perspektiv är det viktigt 
att få förståelse för bristerna och de positiva effekterna som finns idag för att kunna 
förebygga och fullfölja dom i framtiden. Under sjuksköterskeutbildningen lär vi oss att se 
hela människan som döljs bakom sin sjukdom och att alla människor är unika. Detta kräver 
en unik och individuell omvårdnad för varje människa. Att få denna kunskap tidigt i 
utbildningen är av stor vikt för att få en förståelse för patienternas olika syn på deras egna 
hälsa och omvårdnaden som krävs för just den personen. Målet med detta examensarbete är 
skapa en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter utifrån 
personcentrerad vård. Detta kan förhoppningsvis leda till en ökad kunskap och utveckling av 
den personcentrerade vården. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras begreppet personcentrerad vård, centrum för personcentrerad vård 
vid Göteborgs Universitet - GPCC, vårdande relation och sjuksköterskans ansvarsområde. 
Därefter kommer en presentation av tidigare forskning och det teoretiska perspektivet samt 
en problemformulering. 
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2.1  Definition av begreppet personcentrerad vård 
Personcentrerad vård enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär att vården har som 
mål att tillgodose personens behov så som det andliga, existentiella, psykiska och sociala, 
likväl som de fysiska behoven. Bekräftelse av personens upplevelse av ohälsa och sjukdom 
ligger till grund för att främja hälsa för den enskilda personen. Inom den personcentrerade 
vården sätter sjuksköterskan personens behov framför sjukdomen som personen är drabbad 
av. Detta innebär att sjuksköterskor har en vilja och ett intresse för personen och dennes 
berättelse, för att kunna ge och tillgodose personens individuella behov. Det som gemensamt 
kännetecknas för alla vårdformer är att sjuksköterskor ska ha en humanistisk värdegrund 
som stödjer det personcentrerade förhållningssättet inom omvårdnadsprocessen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016). 

2.2 Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs Universitet - GPCC 
GPCC centrum för personcentrerad vård (2017) skriver om tre nyckelbegrepp inom den 
personcentrerade vården: partnerskap, patientberättelse och dokumentation. 

2.2.1 Partnerskap 

Det första och mest centrala begreppet inom personcentrerad vård är partnerskap, som 
handlar om en ömsesidig respekt mellan vårdpersonal och patientens kunskap. Detta 
innefattar både patienter och anhörigas kunskap och sjukdomen, och hur det är att leva med 
den. Partnerskap handlar även om sjukvårdens professionella kunskap om behandling, 
rehabilitering och vård som krävs för den enskilda patienten (GPCC, 2017). För att skapa ett 
förtroende mellan patienter och anhöriga till vårdpersonal krävs det en hög kompetens och 
mycket tid. Uppnås det ett förtroende mellan dessa parter får de personcentrerade 
arbetssättet goda förutsättningar. De grundläggande för att skapa ett partnerskap är möten 
mellan vårdpersonal och patienten eftersom partnerskapet utgår från patientens berättelse. 
Detta innebär ett ansvar hos vårdpersonalen, trots tidsbrist på arbetsplatsen så ska 
vårdpersonalen kunna möta och bekräfta hela människan, och inte bara se till dennes 
sjukdom (GPCC, 2017).  

2.2.2 Patientberättelse 

Det andra begreppet som GPCC centrum för personcentrerad vård (2017) skriver om är 
patientberättelse. Innehållet i patientberättelsen fokuserar på patientens tolkning och 
upplevelser av sitt sjukdomstillstånd, vilka resurser patienten besitter och hur tillståndet 
påverkar patientens vardag. Här handlar det om att lyssna på patienten, och att verkligen 
lyssna på patienten är något som tar tid. I denna del planeras även vård och rehabilitering för 
patienten. En hälsoplan innehållande mål för genomförande av patientens vård skrivs ned 
och följs upp. När hälsoplanen planeras för patienten sker det tillsammans med patientens 
anhöriga (GPCC, 2017). 
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2.2.3 Dokumentation 

Det sista begreppet som GPCC centrum för personcentrerad vård (2017) skriver om är 
dokumentation. Här dokumenteras patientberättelsen och den planerade hälsoplanen i 
patientens journal. Dokumentationen ska vara öppen och tillgänglig för patienten för att 
patienten ska kunna vara delaktig i sin vårdprocess. Syftet med att dokumentera 
patientberättelsen och hälsoplanen i journalen är att informationen ska vara åtkomlig och 
samlad, samt att det som nämnts tidigare av patienten ska inte behöva återupprepas (GPCC, 
2017). 

2.3  Vårdande relation 
I en vårdande relation enligt Arman (2015b) krävs det medmänniskor som kan visa en 
öppenhet och möta människan som har drabbats av lidande. Det är viktigt att denna 
medmänniskan tål att lyssna på den person som behöver hjälp. I den vårdande relationen 
finns det kvaliteér som behövs hos vårdaren som ska tåla att lyssna på människan, och dessa 
kvalitéer är bland annat: empati, öppenhet, respekt för människan, humanistisk 
människosyn och människokärlek. I vårdandet skapas en vårdgemenskap och att vara 
närvarande som vårdare är grundläggande i mötet mellan patient och vårdare. Den vårdande 
gemenskapen bygger på ömsesidighet och förutsätter att både vårdare och patient bekräftar 
varandra. Det krävs ett professionellt vårdande i vårdgemenskapen för att mötet ska bli 
betydelsefullt för båda parterna. Något som ska undvikas är att vårdaren ser sig själv som 
expert, och i den vårdande relationen är det därför viktigt att inkludera patienten i vården 
(Arman, 2015b). I patientens värld ingår även deras anhöriga, och därför är det viktigt att 
inkludera deras anhöriga i vården. Arman (2015a) betonar att när en människa blir patient 
drabbas även människans anhöriga. De anhörigas hälsa är ett ansvarsområde inom hälso- 
och sjukvården, för när en person i en familj blir sjuk så drabbas inte bara den personen, 
utan även hela familjen. Detta kan förklaras som att anhöriga lider i det tysta, nästan på ett 
osynligt sätt. De anhörigas lidande behöver uppmärksammas från sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal, då en del anhöriga har känt sig maktlösa, ignorerade samt erhållit bristande 
information från vårdpersonal (Arman, 2015a). Dahlberg och Ekebergh (2015) belyser även 
att vara anhörig till en sjuk familjemedlem kan vara påfrestande, tungt och slitsamt för den 
anhöriga. Deras egna hälsa blir lidande. Här krävs det att vården ser både patienten och 
dennes anhöriga och att det finns en relation med dom anhöriga likväl som med patienten. 
Brister detta omhändertagande kan det leda till att den anhöriga blir patient, vilket i sin tur 
innebär fler patienter inom sjukvården och att en patient har tappat sin anhöriga som ska 
vara en viktig hälsoresurs för sig själv (Dahlberg & Ekebergh, 2015). 

2.4  Sjuksköterskans ansvarsområde 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har som mål att förebygga ohälsa, främja en god 
hälsa samt att hela befolkningen ska ha lika goda förutsättningar för vård. De beskriver 
vidare att vården ska värna om den enskilda individens värdighet och att vården ska ha 
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respekt för alla människors lika värde. Patientlagen (SFS 2014:821) betonar att patientens 
integritet och självbestämmande alltid ska respekteras och det ska alltid finnas ett samtycke 
från patienten gällande dennes vård. Patienten ska får en chans att vara delaktig i sin vård. 
Vården ska alltid ske i samråd med patienten gällande genomförandet av vården. Om det 
anses som lämpligt för patienten ska patientens anhöriga få möjlighet att vara delaktiga i 
utformningen och genomförandet av vården. Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver vidare 
att patientens behov alltid ska tillgodoses så som behovet av kontinuitet, samordning, 
trygghet och säkerhet. Enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ska ett etiskt 
förhållningssätt ligga till grund för sjuksköterskans omvårdnad av patienten. All omvårdnad 
ska baseras på en respekt för människans värderingar, tro, vanor, mänskliga rättigheter, 
patientens självbestämmande, integritet och värdighet. En förutsättning för en god 
omvårdnad av patienten är att sjuksköterskan skapar en förtroendefull relation med 
patienten och dennes anhöriga samtidigt som sjuksköterskan även ska ha kompetensen att 
utför omvårdnadsuppgifter på ett skickligt sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning kommer beskriva patienters upplevelser av personcentrerad vård, 
anhörigas upplevelser av personcentrerad vård samt förutsättningar för personcentrerad 
vård. 

2.5.1 Patienters upplevelser av personcentrerad vård 

Patienter upplever att det är viktigt att sjuksköterskor ser patienten utifrån en helhetssyn. 
Tidigare forskning förklarar att patienter vill bli bekräftade som unika människor med kropp 
och själ, och inte endast bli objektifierad som en patient med en sjukdom. Patienter upplever 
att när vårdpersonal tilltalar dom med deras förnamn och att de blir igenkända som en 
människa, resulterar det i en god personcentrerad vård. Blir patienter bemötta på detta sätt 
upplever dom att deras värdighet bejakas. Det är viktigt för patienter att de bekräftas och blir 
väl mottagna av sjuksköterskor i en trygg miljö. Patienter har en önskan att behandlas med 
värdighet och respekt av vårdpersonalen. De har även individuella behov och begär, och i den 
personcentrerade vården upplever patienter att det är viktigt att vara delaktig i sin egna vård 
och att sina egna resurser och förmågor ska användas i vården (Arakelian, Swenne, Lindberg, 
Rudolfsson, & Von Vogelsang, 2016; Bala, Forslind, Fridlund, Samuelson, Svensson, & 
Hagell, 2017; Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed, & Harris 2014). Tidigare 
forskning beskriver att patienten är en kapabel människa och besitter egna resurser som kan 
bidra till en ökad hälsa. Inom den personcentrerade vården är patienten en jämlik partner 
med sjuksköterskan. Patienten är experten på sin kropp och sin upplevelse av sin ohälsa och 
sjuksköterskan fungerar som ett stöd som inger hopp och kan därmed främja patientens 
tillfrisknande. För att kunna utveckla och förbättra den personcentrerade vården är det 
viktigt att veta och förstå hur patienter upplever den, samt patientens anhöriga (Britten, 
Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam, & Wolf, 2016). Patienter betonar vikten av sjuksköterskors 
empatiska förhållningssätt. I den personcentrerade vården upplever patienter att det är 
viktigt att sjuksköterskor visar medkänsla för de patienter som sjuksköterskorna vårdar. 
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Medkänsla ses både som ett bekräftande för patientens lidande och som ett svar för att kunna 
lindra lidandet (Sharp, McAllister & Broadbent, 2015). För att patienter ska känna att dom 
kan ha en trygg relation till sjuksköterskorna som vårdar dom är det viktigt för patienter att 
sjuksköterskorna ska visa uppmärksamhet mot patientens värld. Uppmärksammas inte 
patientens värld kan patienter uppleva ett minskat förtroende till sjuksköterskorna (Feo, 
Conroy, Marshall, Rasmussen, Wiechula & Kitson, 2016). När en patient är under vård är den 
redan i ett lidande. Tidigare forskning visar även att patienter ser sjuksköterskan som 
omsorgsfull och ansvarstagande. Patienter upplever att det är viktigt att deras kulturella 
bakgrund och tro respekteras av sjuksköterskor i vården. Något som patienter också upplever 
som viktigt är att behandlas och respekteras som unika individer och de uttrycker en ökad 
tillit till sjuksköterskor när sjuksköterskorna har en öppen relation till patienterna. Detta 
leder till att patienter blir mer delaktiga i sin egna vård samt att en förtroendefull relation 
skapas mellan patienten och sjuksköterskan (Jakimowicz, Stirling, & Duddle, 2014). Tidigare 
forskning beskriver även frustrationen hos patienter när de upplever att vårdpersonal inte tar 
sig tid till att lyssna på deras berättelser. Patienter upplever då att vårdpersonal är ignoranta 
mot dom som människor och att stämningen blir forcerad (Greenfield et al., 2014). 

2.5.2 Anhörigas upplevelser av personcentrerad vård 

En annan central del inom den personcentrerade vården är att välkomna patienternas 
anhöriga in i vårdandet av patienten. De anhöriga upplever en tillit till vårdpersonal när de 
får information och uppdateringar gällande deras familjemedlem som vårdas, och de 
anhöriga upplever också en minskad oro när de får en kontinuerlig information från 
vårdpersonal. Något som de anhöriga ser som betydande och viktigt är att de inte själva 
behöver ringa och leta upp vårdpersonalen för att få information om situationen utan detta 
gör vårdpersonalen till dom anhöriga. Patientens anhöriga uppskattar när sjuksköterskan tar 
sig tid för deras familjemedlem. Genom att samtala med patienten, ge beröring samt att vara 
närvarande, är något som de anhöriga betonar är en god personcentrerad vård från 
vårdpersonal (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). De anhöriga upplever även att 
dom var en betydande resurs åt deras familjemedlem i den personcentrerade vården (Feo et 
al., 2016; Moore, Britten, Lydahl, Naldemirci, Elam, & Wolf, 2017). 

2.5.3 Förutsättningar för personcentrerad vård 

Det är viktigt att i tidigt skede, redan under utbildningen för sjuksköterskor, lära sig om vad 
personcentrerad vård innebär. Den tidigare forskningen beskriver vidare vikten av att den 
personcentrerade vården ska finnas som en grundläggande del i utbildningen. Detta kan leda 
till att sjuksköterskestudenterna tidigt förstår innebörden av personcentrerad vård och kan 
utöva detta i sin kommande profession som sjuksköterska. Det framkommer även att 
sjuksköterskestudenter som tidigt förstår innebörden av personcentrerad vård ser patienten 
som en person och inte endast till sjukdomen (Saunders, Green & Cross, 2017). Det finns 
hinder som kan försvåra den personcentrerade vården och tidigare forskning beskriver detta 
som maktförhållandet mellan vårdpersonal, och vårdpersonalen uppfattar att de är makten 
som läkare har i arbetsteamet. En till del som även försvårar den personcentrerade vården är 
när vårdpersonal medvetet eller omedvetet ändrar sin attityd och saknar intresse och 
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engagemang gentemot patienten. För att upprätthålla den personcentrerade vården krävs det 
att vårdpersonalen anstränger sig för att se personen bakom sjukdomen (Moore et al., 2017). 
Personcentrerad vård tar tid att utföra. När det finns otillräckligt med tid kan det därmed bli 
svårt för vårdpersonalen att utföra den personcentrerade vården som alla patienter har rätt 
till (Moore et al., 2017). För att minska lidandet är målet med den personcentrerade vården 
att se och bekräfta patienten som en unik människa med individuella behov och begär. 
Tidigare forskning belyser även vikten av att det krävs en personcentrerad vårdplanering. För 
att vårdplaneringen ska bli personcentrerad måste patientens berättelse uppmärksammas. 
Detta görs bland annat genom att identifiera patientens egna resurser och att patienten är 
motiverad i sin egen vård, samt genom att samtala och identifiera patientens mål. 
Tillsammans med sjuksköterskan skapas ett partnerskap mellan sjuksköterskan och 
patienten där dom har gemensamma mål för att främja patientens hälsa (Jobe, Lindberg, 
Nordmark & Engström, 2017). 

2.6  Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 
McCance och McCormacks (2013) ramverk för personcentrerad vård har valts som det 
vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet till detta examensarbete. Detta ramverk valdes 
därför att det belyser den personcentrerade vårdens utifrån fyra komponenter som alla har 
en påverkan på den personcentrerade vårdens resultat. Enligt McCance och McCormack 
(2013) består deras ramverk för personcentrerad vård av fyra komponenter: förutsättningar, 
vårdmiljön, personcentrerade processer och resultat. Den första komponenten som beskrivs 
är förutsättningar, där fokus ligger på egenskaper hos sjuksköterskan. Dessa egenskaper 
innefattar att vara professionellt kompetent, ha sociala färdigheter, vara lojal till hennes 
arbete, vara tydlig i sina värderingar och övertygelser samt ha en god självkännedom. De här 
komponenterna är viktiga för sjuksköterskan att besitta. En god självkännedom samt att vara 
medveten om sina egna övertygelser och värderingar leder till en insikt om sig själv som 
person. Detta krävs från sjuksköterskan innan hon ska kunna vårda och hjälpa andra 
personer (McCance & McCormack, 2013). Vårdmiljön beskrivs som den andra komponenten 
i ramverket för personcentrerad vård. McCance och McCormack (2013) menar att det är 
viktigt att ha olika yrkeskategorier som bidrar med olika kompetenser till den 
personcentrerade vården. För att de olika yrkesgrupperna ska kunna samarbeta på bästa sätt 
krävs det ett partnerskap och ett system som ska göra det lättare för alla olika parter inom 
vården att kunna föra dialoger med varandra. Dessa parter beskriver McCance och 
McCormack (2013) som sjuksköterskor, läkare, patienter och anhöriga. De olika 
sammansättningarna av de olika yrkeskategorierna inom vården är till nytta för patienten. 
Dessa sammansättningar påverkar effekten av den personcentrerade vården, eftersom alla 
bidrar med sina individuella kunskaper och deras egna olika specialiteter. Det som den 
personcentrerade processen syftar till är att erbjuda vård till patienten som specifikt ger 
uttryck för personcentrerad omvårdnad. Inom detta område menar McCance och 
McCormack (2013) att fokus ligger direkt på patienten, hur denne är som person och vilka 
värderingar den har. Här vill sjuksköterskan skapa en bild av hur patienten vill leva sitt liv för 
att på bästa sätt kunna komma fram till vad som är bäst för patienten. Genom delaktighet 
och en öppen kommunikation mellan sjuksköterskan och patienten kan omvårdnadsbeslut 
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som är gynnsamma för patienten fattas. Den sista komponenten inom ramverket beskriver 
McCance och McCormack (2013) som resultat. I resultatet förväntas ses vad den 
personcentrerade vården ger och bidrar med till patienten. Här inkluderas känslan av 
välbefinnande hos patienten, tillfredsställelse och delaktighet i vården. Det mest märkbara 
resultatet som ses är utvärderingen av patientens tillfredsställelse och upplevelse av vården. 
Dessa fyra komponenter är en viktig del i sjuksköterskeperspektivet inom den 
personcentrerade vården. Alla delar krävs för att vårda personcentrerat och för att även få en 
överblick av hur varje patient upplevde vården från sjuksköterskorna (McCance & 
McCormack, 2013). 

2.7 Problemformulering 
Tidigare forskning nämner att när en människa drabbas av sjukdom och lidande behövs den 
personcentrerade vården för att bekräfta den unika människan. Tidigare forskningen betonar 
även vikten av att främja patienters och anhörigas delaktighet i vården som betydande i den 
personcentrerade vården. En förutsättning för god omvårdnad är när en förtroendefull 
relation skapas mellan vårdare, patient och dennes anhöriga. I den vårdande relationen 
skapas en vårdgemenskap där mötet mellan både vårdare och patient ska bli betydelsefullt. 
Personcentrerad vård bör alltid tillämpas, trots detta kan patienter uppleva att den blir 
bristande på grund av tidsbrist och när vårdpersonal inte involverar patienten i vården. 
Patienten vill behandlas med värdighet och respekt och tidigare forskning stärker att det 
finns brister som måste åtgärdas för att göra vården mer personcentrerad. Egenskaper hos 
sjuksköterskan som innefattar att ha en god självkännedom och att vara professionellt 
kompetent kan ge goda förutsättningar för att vårda patienter utifrån personcentrerad vård. 
För att kunna få en förståelse för vad som fungerar bra och mindre bra inom den 
personcentrerade vården krävs det kunskap från både sjuksköterskor, patienter och 
anhörigas tidigare erfarenheter av personcentrerad vård för att kunna utveckla och hjälpa 
sjuksköterskor i dagens samhälle. Ökad kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
patienter utifrån personcentrerad vård kan vara betydande för vårdens kvalité. 

3  SYFTET 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat.  
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4 METOD  

Här nedan beskrivs det hur urvalet av datainsamlingen har genomförts samt hur valet av 
artiklarna i detta arbete har gått till. Sedan beskrivs en metod för genomförande och 
dataanalysen. Metoden som valdes till detta examensarbete var Evans (2002) litteraturstudie 
med beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen valdes framför den tolkande syntesen för 
att undvika att egna tolkningar görs samt för att skapa en djupare kunskap av ämnet. Utifrån 
studiens syfte valdes en kvalitativ ansats och Friberg (2017) betonar att med hjälp av en 
kvalitativ studie skapas en djupare förståelse för upplevelser av ett fenomen.  

4.1 Urval och datainsamling 
Evans (2002) betonar fyra steg som skall utföras för att få en så säker analys av de 
vetenskapliga artiklarna som möjligt. Det första steget som ska följas i analysen är att först 
göra ett urval av artiklar och sedan läsa artiklarna ett flertal gånger för att säkerställa att 
artiklarna stämmer överens med inkluderingskriterierna för granskningen (Evans, 2002). 
För att finna dessa kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar till detta arbete så användes 
databaserna CINAHL Plus och PubMed. Dessa sökningar redovisas nedan i sökmatrisen, i 
bilaga A. För att hitta relevanta sökord till detta examensarbete har Svensk MeSH används. I 
CINAHL Plus användes sökorden personcentredness OR person centred AND nurse 
descriptions, nurses experiences AND person-centred care, person centred care AND nurse 
experience, person centred care AND nurses perspective, nurses experience AND person 
centred care AND caring, person centred care AND PCC, nurses experiences AND person 
centred care AND care. Till detta examensarbete användes en boolesk sökningsfunktion i 
både CINAHL plus och PubMed. Karlsson (2017) förklarar den booleska sökningen att när 
ordet AND läggs till i sökningen så blir sökningen av artiklarna mer specifik. När ordet OR 
läggs till i sökningen blir sökningen mer expanderande och mottagligheten av sökningen ökar 
(Karlsson, 2017). Till detta examensarbete har det valts att ha med dom båda booleska 
operatorerna AND och OR för att dels få en specifik sökning av artiklarna, men även i vissa 
fall få en bredare sökning av artiklarna när det var svårt att hitta artiklar som passade till 
examensarbetet syfte. Artiklarna som valdes i CINAHL Plus inkluderades till detta 
examensarbete på grund av att dom svarade an på arbetets syfte. De artiklar som granskades 
men inte svarade an på syftet exkluderades då de inte är relevanta till denna studie. Detta 
stärker Rosén (2017) och förklarar att artiklarna som exkluderas inte innefattar de 
inklusionskriterier som krävs för att vara med i en studie. I databasen PubMed användes 
sökorden person centred care AND nurses experiences AND modell, person centred care 
AND nurses experience, person-centred care AND nurse perspective. Inklusionskriterier till 
detta examensarbete var att artiklarna ska vara peer-reviewed granskade, vilket innebär att 
artiklarna är godkända att publiceras i vetenskapliga publikationer. Artiklarna som valdes 
skulle även svara på examensarbetets syfte. Exklusionskriterier var att artiklarna inte fick 
vara äldre än tio år gamla. För att få nypublicerade artiklar till detta arbete så valdes det att 
komprimera tidsintervallet när sökningarna i databaserna utfördes. Detta valdes för att 
försöka få nya artiklar till arbetet för att arbetet ska grundas på ny forskning. När fler än 100 
artiklar hittades i artikelsökningarna valdes det att lägga till ett eller flera sökord för att 
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komprimera sökningen av artiklarna. Det ledde till att artiklarna som hittades blev mer 
relevanta till detta arbete. Sökningarna i både CINAHL plus och PubMed har inga 
geografiska avgränsningar. Detta beslut togs för att kunna få ett bredare perspektiv till 
arbetet. Några av artiklarna till detta examensarbete har fler perspektiv än sjuksköterskornas 
i sina resultat, men i detta examensarbete analyserades endast sjuksköterskeperspektivet för 
att besvara syftet. Rosén (2017) betonar även vikten av att presentera resultatet av de 
granskade artiklarna i en tabell, som kan ses nedan i bilaga B. Artiklarna som valdes till detta 
arbete har kvalitetsgranskats enligt Friberg (2017). Detta ska göras för att få en minskad risk 
att det uppstår systematiska fel. När artiklarna som valdes till detta examensarbete 
kvalitetsgranskades så fick artiklarna poäng. Poängskalan var från 1-9, och hade någon 
artikel fått poäng 1-5 hade den valts bort. Om artikeln fick 6-8 poäng var artikeln av 
medelhög kvalité och om en artikel fick 9 poäng var artikeln av hög kvalité. Artiklarna 
svarade Ja respektive Nej på kvalitetsgranskning frågorna. Svarade artikeln Ja på en fråga 
fick artikeln 1 poäng och svarade artikeln Nej på en fråga så fick den 0 poäng. De tio artiklar 
som valdes till detta examensarbete redovisas nedan i bilaga C, Artikelmatrisen. Där 
framkommer artiklarnas titel, författare, årtal då artikeln publicerades, tidskrift, land, syfte, 
metod och resultat.  

4.2  Genomförande och dataanalys 
Det andra steget enligt Evans (2002) är att artiklarna ska läsas igenom ett flertal gånger. Att 
läsa artiklarna upprepade gånger gör så att en djupare förståelse för artiklarnas handling 
infinner sig samt att en helhetsbild om artiklarnas innehåll skapas. Sedan identifieras 
nyckelfynd som ska svara an på syftet till detta examensarbete (Evans, 2002). När artiklarna 
lästs upprepade gånger så markerades nyckelfynden med en överstrykningspenna. Detta 
gjordes för att det skulle bli tydligt att identifiera nyckelfynden nästa gång artikelns lästes. 
Efter att nyckelfynden hade markerats i artiklarna skrevs dom sedan ner på en varsin lapp. 
Varje lapp numrerades med sitt artikelnummer så det skulle vara lättillgängligt att söka upp 
nyckelfynden i artiklarna. Därefter sorterades dom i olika grupper, som baserades på 
nyckelfyndens likheter. Lapparna placerades sedan ut på bordet, och då blev det tydligare att 
få en överblick av alla insamlade nyckelfynd. Det totala antalet nyckelfynd som kunde 
identifieras var 135 stycken. Det tredje steget enligt Evans (2002) innefattar att identifiera 
teman och subteman för att hitta likheter och olikheter i artiklarna. För att identifiera teman 
undersöks de mest centrala nyckelfynden för att hitta likheter och skillnader mellan dessa. 
Nyckelfynden som berör samma områden ska kategoriseras in i gemensamma teman. Från 
de samlade teman skapas subteman för att få en förståelse för fenomenet (Evans, 2002). När 
lapparna med nyckelfynden hade sorterats i grupper med likheter så kunde det identifieras 
teman som i sin tur ledde till att subteman kunde bildas. I denna analys framkom det två 
olika teman och två subteman till varje tema. Det fjärde och sista steget i analysen enligt 
Evans (2002) är att beskriva fenomenen i artiklarna. De två teman och fyra subteman som 
identifierades i analysen beskrevs i löpande text i resultatet. De refererades tillbaka till 
orginalartiklarna för att visa på noggrannhet. För att inte falla bort från studiens syfte har 
studiens syfte funnits i åtanke under hela analysprocessen. 
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Tabell 1: Visar nyckelfynd, teman och subteman som framkommit från analysen. 

  
Nyckelfynd 

  
Tema 

  
Subtema 

  

“I think one of the main things is to get to know your patients, 
see what they would find valuable…” (Ross, H., Tod, A-M., & 
Clarke, A. 2014, s.1227). 
 
  
 
  
“Because it never just impacts on one person, it’s the whole 
family” (Rose, P. & Yates, P. 2013, s.559). 
 

  
  
  
 

Den vårdande 
relationen 

  
1.  Relationen till 

patienten 
 
  

  
 

2.  Relationen till 
anhöriga 

”You ask the question before you know you have enough time 
to listen to the answer’’ 
(Larsson, H. & Blomqvist, K. 2014, s.470). 
  
 
 
  
“Nurses expressed high levels of gratification when different 
professionals in care worked successfully as a team, caring the 
responsibility and supporting each other to deliver care that 
people subsequently experienced as pc” 
(Nilsson, A., Edvardsson, D., & Rushton, C. 2018, s.1255). 

  
  
  
 
  

Arbetsmiljöns 
betydelse 

  
  
  

1.  Brist på tid 
  
  
 
 

2.  Samarbete i 
teamet 
  
  

 

4.3 Etiska överväganden 
Inför och under ett vetenskapligt arbete krävs det att kunna förhålla sig inom 
forskningsetiska ramar. Om en forskare ska kunna hantera de etiska krav inom 
examensarbeten behövs enligt Kjellström (2017) kunskap om principer, värderingar och 
normer som har tagits fram från riksdagen, regeringen och forskarsamhället. 
I detta arbete användes vetenskapliga artiklar innehållande tidigare forskning. Användandet 
av tidigare forskning kräver både ärlighet och pålitlighet. Kjellström (2017) beskriver 
oredlighet när personer har en avsikt att förvränga det vetenskapliga arbetet. Detta kan 
innebära att förfalska arbetet, då material och resultat kan vara påhittat. Oredlighet kan även 
vara plagiat, vilket innebär att författarnas ord, resultat och idéer används utan att ange 
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referens till källan. Ohederlighet och fusk är något som Codex (2019) förklarar som att 
avsiktligt, med bedrägliga handlingar förvränga forskningsprocessen. Eriksson (2015) 
beskriver vikten av att vara ärlig i sitt refererande och på så sätt visa hänsyn till den 
forskningsetiska aspekten. I detta arbete är källorna refererade på ett tydligt och korrekt sätt 
för att undvika plagiat och på så sätt ge en förtrogenhet till den tidigare forskning som gjorts. 
För att examensarbetet ska förtydliga vad som skrivits av författarna och vad som är hämtat 
från tidigare forskning samt från litteratur används APA (American Psychological 
Association, 2017). Detta gjordes även för att tydligt visa på referenser och undvika plagiat 
samt att läsaren har en möjlighet att gå till ursprungskällan och se att det stämmer överens 
med examensarbetet.  

5 RESULTAT 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personcentrerat. Utifrån analysen av insamlade artiklar skapades två teman: Den vårdande 
relationen samt Arbetsmiljöns betydelse. Därefter framkom två subteman till varje tema. De 
två teman och subteman kommer sedan redovisas nedan i löpande text.  

5.1 Den vårdande relationen 
Det första temat som identifierades av analysen var den vårdande relationen. 
Sjuksköterskorna upplevde att en vårdande relation hade stor påverkan i den 
personcentrerade vården. Två subteman framkom och dessa var relationen till patienterna 
samt relationen till anhöriga. 

5.1.1. Relationen till patienten 

Sjuksköterskorna upplevde att kärnan i den personcentrerade vården var relationen till 
patienten (Nilsson, Edvardsson, & Rushton, 2018; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall, & 
Ringdal, 2017; Ross, Tod, & Clarke, 2014). För att denna relation mellan dessa två parter 
skulle uppnås krävdes det att sjuksköterskorna skulle lyssna genuint till patientens berättelse 
samt engagera patienten i sin egen vård. När sjuksköterskorna lyssnade på patientens 
berättelse kunde dom möta patientens specifika behov vilket bidrog till en ökad delaktighet i 
vården från patienten (Oxelmark et al., 2017; Ross et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde 
vikten av att bygga upp en relation till patienten samt att få patienten delaktig i sin vård. När 
sjuksköterskorna bemötte patienten med ett varmt välkomnande, tilltalade patienten med 
sitt tilltalsnamn samt utförde personcentrerade handlingar när patienten kom till 
vårdavdelningen gjorde så att det skapades en förtroendefull relation till patienten (Nilsson 
et al., 2018).  
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The care is all about so much more than that just taking the medication, changing dressings etc. 
It’s all about the relationships you build, the trust you build up, the questions they have and 
whether I take the time to answer them or not (Nilsson et al., 2018, s. 1254). 
 

I relationen mellan sjuksköterskor och patienten upplevde sjuksköterskorna att patienten var 
expert på sig själv. Trots att sjuksköterskor inte alltid höll med patienten så var 
sjuksköterskorna tydliga med sina åsikter och inom den personcentrerade vården var även 
patientens åsikt betydande och en central del. Sjuksköterskor spenderade tid med patienten 
för att lära känna människan som de vårdade och även för att förstå hur patienten upplevde 
situationen den befann sig i. När sjuksköterskor lärde känna patienten kunde det utföra 
personcentrerad vård till patienten. Relationen som byggdes upp till patienten kunde även 
leda till att sjuksköterskor kunde skräddarsy vården till patienten som de vårdade (Oxelmark 
et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde att det krävdes ett holistiskt synsätt i vården av 
patienten. I den personcentrerade vården var det centralt att se förbi patienten och fokusera 
på personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskorna hade en strävan efter att vara närvarande 
och tillgängliga för patienten och att patienten skulle känna att deras värdighet 
respekterades. Sjuksköterskorna upplevde att patientens känslor och erfarenheter var viktiga 
aspekter inom den personcentrerade vården. Därför vårdades och behandlades även 
patientens känslor, som exempelvis ångest. Patienten skulle ses som en unik individ med 
egna behov och sjuksköterskorna skulle vara lojala mot patienten. Sjuksköterskor ansåg att 
vården hade som mål att förhindra onödigt lidande för patienten (Cleary & Doody, 2016; 
Kazimiera Andersson, Willman, Sjöström-Strand, & Borglin, 2015). Synen på patienten som 
en människa med en egen identitet upplevde sjuksköterskorna som centralt för den 
personcentrerade vården. I relationen till patienterna var det viktigt att sjuksköterskorna 
respekterade patientens individuella behov och begär. När sjuksköterskorna lärde känna sina 
patienter kunde de identifiera vad som upplevdes viktigt för patienten i vården, vilket i sin 
tur kunde leda till att sjuksköterskorna kunde värna om patientens integritet och identitet 
(Kazimiera Andersson et al., 2015; Ross et al., 2014) 

I think the little things make the most difference because it’s a person’s dignity. I think just 
everyday personal things make more impact to the person’s stay in hospital than the medical care 
or whatever else (Ross et al., 2014, s. 1229).  

Sjuksköterskorna upplevde att en gemenskap med patienten även var viktigt för 
sjuksköterskornas arbetstillfredsställelse. Små handlingar samt att lära känna hela 
människan som sjuksköterskorna vårdade var viktigt från sjuksköterskans perspektiv i 
relationen mellan sjuksköterskorna och patienten (Ross et al., 2014). När sjuksköterskor 
visade empati och medkänsla till patienten samt när de hade kunskap om människan ansågs 
det som vårdande i den personcentrerade vården (Kazimiera Andersson et al., 2015). 
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5.1.2 Relationen till anhöriga 

För att kunna arbeta personcentrerat upplevde sjuksköterskorna att det krävdes en relation 
till patientens anhöriga, samt att involvera och kommunicera med de anhöriga i vården av 
patienten (Rose & Yates, 2013; Ross et al., 2014; Walker & Deacon, 2015). Anhöriga kände 
igen patientens behov och begär, vilket var viktigt för sjuksköterskorna att känna till samt att 
respektera. När anhöriga var delaktiga i vården av patienten samt i beslutsfattandet som 
rörde patienten upplevde sjuksköterskorna att den personcentrerade vården var av bättre 
kvalité. När en person drabbades av en sjukdom var det inte enbart patienten som 
påverkades, utan hela familjen drabbades.”Because it never just impacts on one person, it’s 
the whole family” (Rose & Yates, 2013, s. 559). Sjuksköterskorna upplevde även att när 
patienten inte kunde tala för sig själv var de anhöriga en stor och viktig del i vården, vilket 
innebar att det var extra viktigt att ha en relation med de anhöriga. Något som därför var 
betydelsefullt var att involvera anhöriga i vården, eftersom att de anhöriga känner patienten 
väl. De anhöriga kunde vara till stor hjälp för sjuksköterskorna då de kände patienten och 
visste hur patienten ville bli behandlad. Inom den personcentrerade vården är det därför 
betydande att involvera de anhöriga i vården. Sjuksköterskorna beskrev även att det var de 
anhörigas upplevelser av patientens sjukdom som var betydande, inte vad sjuksköterskorna 
själva såg baserat på deras kunskap (Rose & Yates, 2013; Ross et al., 2014).  
 
Sjuksköterskor beskrev vikten av relationen och kommunikationen till patientens anhöriga. 
För att kunna skapa en förtroendefull relation krävdes det från sjuksköterskor att de var 
tillgänglig för de anhöriga. Detta innebar att skapa tid för att lyssna och samtala med de 
anhöriga för att minska deras oro gällande deras familjemedlem som vårdades (Ross et al., 
2014). Sjuksköterskorna upplevde att de anhöriga hade ett behov av kontinuerlig 
information. Informationen till de anhöriga skulle ges med respekt och medkänsla från 
sjuksköterskorna då de upplevde att de anhöriga inte alltid kunde ta in mycket information 
på samma gång. “Sometimes you know, silence is golden... Given people time to let the 
information sink in and let them think about what they want to say” (Walker & Deacon, 2015, 
s. 42). Kommunikationen mellan sjuksköterskor och anhöriga innefattade ett förklarande 
gällande patientens situation. Detta följdes upp genom inplanerade möten för att de anhöriga 
skulle få en tydlig bild av patientens situation. Sjuksköterskorna var också noggranna och 
medvetna om att informationen till anhöriga oftast behövde upprepas ett flertal gånger och 
att de anhöriga skulle få god tid på sig att ställa de frågor som de hade (Walker & Deacon, 
2015). 

5.2 Arbetsmiljöns betydelse 
Det andra temat som identifierades i analysen av artiklarna var arbetsmiljöns betydelse inom 
den personcentrerade vården. Sjuksköterskorna upplevde att arbetsmiljön hade betydelse för 
hur de kunde utföra personcentrerad vård. Sedan framkom två subteman till detta tema och 
dessa två var: brist på tid och samarbete i teamet. 
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5.2.1 Brist på tid 

Sjuksköterskorna beskrev den stressiga vårdmiljön samt att bristande personalresurser var 
faktorer som hade en negativ påverkan på hur sjuksköterskorna kunde utföra den 
personcentrerade vården. Sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen på arbetsplatsen ledde 
till att förhållandet till patienten och patientens anhöriga blev lidande (Larsson & Blomqvist, 
2014; Naldemirci, Wolf, Elam, Lydahl, Moore, & Britten, 2017; Oxelmark et al., 2017; Rose & 
Yates, 2013; Walker & Deacon, 2015). “You ask the question before you have enough time to 
listen to the answer.’’ (Larsson & Blomqvist, 2014, s. 470). Tidsbristen på vårdavdelningen 
kunde upplevas som ett hinder för sjuksköterskorna att utföra personcentrerad vård. Dels 
fanns inte tiden för att involvera patienten i sin egna vård, samt att det inte fanns tillräckligt 
med tid för sjuksköterskorna att konversera med läkarna om deras patienter. När 
sjuksköterskorna och läkarna hade rond och gick in till patienterna så var det en snabb 
undersökning av patienten och därefter gick de vidare till nästa patient. Sjuksköterskorna 
upplevde att det krävs mer tid för varje patient för att kunna utföra en personcentrerad vård. 
De korta samtalen tillsammans med patienten var inte tillräckliga och det missades viktiga 
detaljer samt att patienten inte blev delaktig i sin egna vård. Skulle mer tid finnas skulle 
sjuksköterskorna kunna prata mer med patienten. Tidsbristen och den ökade 
arbetsbelastningen upplevdes som ett hinder för sjuksköterskorna att utföra personcentrerad 
vård, vilket även upplevdes som frustrerande för sjuksköterskorna (Naldemirci et al., 2017; 
Oxelmark et al., 2017; Rose & Yates, 2013; Walker & Deacon, 2015). “ A 90-year old woman 
who wants to tell you her husband’s life story from start to finish… If you could just sit there 
and listen for as long as needed, but…” (Walker & Deacon, 2015, s. 43).  

Sjuksköterskorna framhöll att de måste få rätt förutsättningar för att kunna ge 
personcentrerad vård. Med minskat antal patienter att vårda upplevde sjuksköterskorna att 
patientens behov och funderingar kunde uppfyllas. Sjuksköterskorna beskrev denna 
förändring som tillfredsställande då de upplevde att de fick mer tid vilket medförde en 
närmre kontakt med varje individuell patient och de kunde följa patienten på ett mer 
noggrant sätt under hela vårdförloppet (Rose & Yates, 2013). 

What we did before was more functional… you had to be aware of a huge group of people... maybe not 
get as involved as you would like… now it is easier to know some patients better; the whole outlook of 
care has changed (Rose & Yates, 2013, s. 558).   

För att kunna utföra en god personcentrerad vård ansåg sjuksköterskorna att specifika 
rutiner behövde implementeras på vårdavdelningen. Dessa rutiner var personcentrerade 
rutiner, personcentrerad arbetsbelastning samt personcentrerade personalroller. Dessa 
rutiner skulle hjälpa sjuksköterskan att känna en mer tillfredsställande arbetsmiljö samt att 
rutinerna skulle kunna vara mer underlättande för sjuksköterskornas arbete trots den 
påtagliga tidsbristen (Nilsson et al., 2018). 
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5.2.2 Samarbete i teamet 

Att kunna samarbeta med olika professioner i vården av patienten var något som upplevdes 
som viktigt från sjuksköterskorna och påverkade den personcentrerade vården (Brown, 
Chouliara, MacArthur, McKechanie, Mack, Hayes, & Fletcher, 2016; Kazimiera Andersson et 
al., 2015; Naldemirci et al., 2017; Ross et al., 2014). Sjuksköterskorna upplevde att läkarna 
ofta ifrågasatte behovet av att diskutera betydelsen av personcentrerad vård. Läkarna förstod 
inte vikten och de positiva resultaten som framkom av att vårda personcentrerat, som till 
exempel en bättre arbetsmiljö och att patienterna hade kortare vårdvistelse. 
Sjuksköterskorna såg en tydlig kunskapsbrist gällande innebörden av den personcentrerade 
vården hos flertalet i arbetsteamet och att detta då ledde till att de endast utövade det 
praktiska arbetet och inte såg till hela människan. Hierarkin mellan sjuksköterskorna och 
läkarna upplevde sjuksköterskorna som ett hinder för den personcentrerade vården. 
Sjuksköterskorna önskade att läkarna var mer delaktiga i arbetsteamets mål (Naldemirci et 
al., 2017). Sjuksköterskor upplevde ofta att de behövde påminna läkare under ronderna att de 
hade pratat med patienten tillräckligt, och även att patienten förstod vad läkarna berättade 
(Kazimiera Andersson et al., 2015). Sjuksköterskorna beskrev vikten av att jobba med och att 
ha ett starkt samarbete med läkare istället för att de ansågs som att sjuksköterskorna 
arbetade för eller under dom. Sjuksköterskorna upplevde att samarbetet mellan de olika 
professionerna var av stor vikt för att kunna utföra personcentrerad vård (Naldemirci et al., 
2017). Något som sjuksköterskorna upplevde som bristande i den personcentrerade vården 
var att läkare kunde se på dom som deras assistenter, vilket ledde fram till att den 
personcentrerade vården till patienterna blev lidande. Detta har inneburit att 
sjuksköterskorna inte fokuserade på sina arbetsuppgifter till patienten, och den 
personcentrerade vården till patienten blev därmed bristande (Rose & Yates, 2013). 
Samarbetet i teamet var något som sjuksköterskor ibland upplevde som bristande. De 
upplevde att olika professioner inte visste vad de andra på vårdavdelningen gjorde för något. 
Sjuksköterskor, läkare och patienter hade aldrig möten och diskussioner tillsammans med 
varandra, utan det var läkare som hade samtal om allvarliga frågor med patienter (Oxelmark 
et al., 2017). 
 
To be able to succeed and work person-centered you need to have everybody on board. Or at least most 
of them and the right people I say. Because there are always leading personalities in a ward and if they 
are with you it’s often a bit easier to get the rest of the staff on board too. They make it happen. But it 
has to start at the top. I mean, it’s the whole chain down (Naldemirci et al., 2017, s. 6). 
 
För att veta sin arbetsroll och sitt ansvarsområde krävdes det en tydlig kommunikation 
mellan olika professioner som arbetade tillsammans för samma patient. Denna 
kommunikation skulle även vara tydlig till anhöriga för att undvika att något missades i 
vården av patienten (Brown et al., 2016). Sjuksköterskor upplevde konflikter mellan olika 
professioner angående medicinska beslut gällande patienter. Den bristande 
kommunikationen mellan professionerna var något som hade en negativ påverkan av en 
förtroendefull relation till både patienter och deras anhöriga (Walker & Deacon, 2015). 
Ett bra samarbete med sjuksköterskorna på avdelningen var också viktigt för att som 
sjuksköterska kunna utföra personcentrerad vård. Sjuksköterskornas individuella kvalitéer 
upplevdes som viktiga för att upprätthålla en positiv teamkänsla i samarbetet för att kunna 



 

 16 

arbeta personcentrerat till patienterna. Detta innebar att sjuksköterskornas egna 
värderingar, attityder och förståelse var en betydande komponent i samarbetet mellan olika 
professioner (Ross et al., 2014). “For me it (person-centred care) is my bread and butter, but 
I don’t know if it’s the same for everybody.” (Ross et al., 2014, s. 1228). Något som 
sjuksköterskorna upplevde som viktigt var att innan ett beslut fattades som handlade om 
patienten så krävdes det att både sjuksköterskor och läkare hade sett patienten, pratat med 
patienten och lyssnat på patienten. Betydelsen av att lära känna patienten som fanns framför 
en hörde enligt sjuksköterskorna till ett etiskt synsätt. För att patienten skulle få den bästa 
vården krävdes det ett bra samarbete mellan olika professionerna inom hälso- och 
sjukvården (Kazimiera Andersson et al., 2015).  

6 DISKUSSION 

Under diskussionsavsnittet kommer det att presenteras en resultatdiskussion, 
metoddiskussion och avslutas med en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personcentrerat. Utifrån detta syfte kunde två teman identifieras av analysen: den vårdande 
relationen och arbetsmiljöns betydelse. Av dessa två teman framkom två subteman som 
kunde förtydliga att sjuksköterskans relation till anhöriga och patienter har betydelse för hur 
sjuksköterskor upplever den personcentrerade vården samt att en tidspressad arbetsmiljö 
och samarbetet i arbetsteamet har betydelse för den personcentrerade vården. 
Resultatet av examensarbetet visade att sjuksköterskorna upplevde att kärnan i den 
personcentrerade vården var partnerskapet mellan sjuksköterskorna och patienten. Det var 
viktigt att en relation till patienten byggdes upp och att patienten blev delaktig i sin egna 
vård. I relationen mellan sjuksköterskorna och patienten upplevde sjuksköterskorna att 
patienten var expert på sig och att patientens åsikt var betydande inom den personcentrerade 
vården. Något som även framkom i resultatet var att sjuksköterskorna upplevde att det 
krävdes ett holistiskt synsätt till patienten. Sjuksköterskorna såg människan och fokuserade 
inte enbart på sjukdomen, och detta var centralt i den personcentrerade vården. Något som 
upplevdes som viktiga aspekter inom den personcentrerade vården från sjuksköterskor var 
att låta patienten vara delaktig i sin egna vård, samt att lyssna på patientens känslor och 
erfarenheter. Patientlagen (SFS 2014:821) styrker att patientens självbestämmande och 
integritet ska respekteras från vårdpersonalen, och patienten ska ha möjligheten och 
rättigheten till att vara delaktig i sin egna vård. Den tidigare forskningen betonar vikten av att 
patienter ska vara delaktiga i sin egna vård, och att de ska vårdas med medkänsla och empati 
från sjuksköterskor. Medkänslan upplevs lika viktigt som att patienten ska vara delaktig i 
vården. Den öppna relationen mellan patienten och sjuksköterskor leder till att patienten 
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känner sig mer delaktig i vården samt att en förtroendefull relation skapas mellan patienten 
och sjuksköterskorna (Feo et al., 2016; Jakimowicz et al., 2014; Jobe et al., 2017; Sharp et al., 
2015). Empati är också något som Arman (2015b) beskriver är viktigt att vårdaren visar till 
patienten. I en vårdande relation mellan vårdare och patient skapas en vårdgemenskap som 
bygger på en ömsesidighet mellan båda parter. Något som den tidigare forskningen även 
betonar är vikten av att se personen bakom sin sjukdom och att patienten är expert på sig 
själv med egna erfarenheter och resurser. Det har visats att en del patienter upplever att 
vården fokuserar på patientens sjukdom, och inte på personen. Det krävs därför ett intresse 
från sjuksköterskor för patientens egna upplevelser om sin sjukdom, hälsa, resurser och sina 
behov (Arakelian et al., 2016; Britten et al., 2016; Jobe et al., 2017). GPCC centrum för 
personcentrerad vård (2017) beskriver att partnerskapet är det mest centrala begreppet inom 
personcentrerad vård och bygger på ömsesidig respekt mellan vårdpersonal och patient. För 
att skapa detta partnerskap krävs det att vårdpersonal kan bekräfta patienten som människa 
och är intresserad av patientens berättelse. Patientberättelsen dokumenteras även in i 
journalen. Dokumentationen ska vara tillgänglig för patienten, och detta leder till att 
patienten blir delaktig i sin vård (GPCC, 2017). Intresset för patientens egna upplevelser om 
sin hälsa, sjukdom, resurser och behov krävs eftersom att Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) betonar att hälso- och sjukvården har som mål att förebygga ohälsa och främja en 
god hälsa samt att vården ska värna om människors lika värde.  
 
Den personcentrerade vården blir bristande när sjuksköterskor ser patienten och dennes 
sjukdom istället för patienten som människa. För att undvika denna syn borde patienters 
delaktighet främjas i vården, vilket även är betydelsefullt för en vårdande relation mellan 
sjuksköterska och patient. Detta skulle kunna resultera i en ökad tillit och tillfredsställelse för 
patienter samt att en djupare relation mellan sjuksköterskor och patienter skulle kunna 
skapas, vilket kan ses som ett partnerskap. För att försöka minimera att sjuksköterskorna ser 
patienten med en sjukdom och inte till människan så kan McCance och McCormacks (2013) 
ramverk för personcentrerad vård tillämpas. En komponent i deras ramverk är 
förutsättningar och förutsättningarna handlar om att sjuksköterskorna ska utveckla 
mellanmänskliga färdigheter och vara professionellt kompetenta. Detta innebär att 
sjuksköterskorna ska ge den vård som är bäst för patienten. Det handlar om att som 
sjuksköterska ha god självkännedom och insikt för att kunna hjälpa andra. En annan 
komponent i ramverket för personcentrerad vård är resultatet, som speglar en fungerande 
omvårdnad. Patientens delaktighet, upplevelser av vården och välbefinnande är det som är 
det tydligaste tecknet på resultatet av god personcentrerad vård. Patientens känsla av 
välbefinnande tyder på att patienten har blivit respekterad, sedd och bekräftad som 
människa (McCance & McCormack, 2013). Den tidigare forskningen förstärker vikten av att i 
sjuksköterskeutbildningen lära sig om personcentrerad vård. För att undvika att 
sjuksköterskor bara ser till sina praktiska uppgifter så är det av stor vikt att som 
sjuksköterskestudent få lära sig om den personcentrerade vården och dess innebörd 
(Saunders et al., 2017). Att bli bemött som en unik människa ses som ett holistiskt 
förhållningssätt som också är centralt i den personcentrerade vården, eftersom att patienten 
vill respekteras som en unik människa och behandlas med respekt (Greenfield et al., 2014). 
Den humanistiska värdegrunden är något som svensk sjuksköterskeförening (2016) också 
betonar. Det innebär att den personcentrerade vården från sjuksköterskor ska grunda sig i 
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den humanistiska värdegrunden där omvårdnaden ska fokusera på patienten som människa 
med egna resurser och erfarenheter. En humanistisk människosyn är även en viktig kvalité 
som vårdare behöver ha för att tåla att lyssna på patienten (Arman, 2015b). För att 
sjuksköterskor ska ge den vård som är bäst för patienten så krävs det att sjuksköterskor är 
professionellt kompetenta i sin yrkesroll. Empati och en humanistisk människosyn är viktiga 
komponenter som sjuksköterskor ska ha för att kunna vårda personcentrerat till varje unik 
människa.  
 
Enligt resultatet upplevde sjuksköterskorna att det var viktigt att involvera patientens 
anhöriga i vården samt att bygga upp en relation till dom. De anhöriga kände igen patientens 
behov och begär och kunde därför vara en stor hjälp till sjuksköterskorna i vården av 
patienten. Sjuksköterskor upplevde att när de anhöriga var delaktiga i vården av deras 
familjemedlem var den personcentrerade vården av högre kvalité. Information till de 
anhöriga skulle ges kontinuerligt och med medkänsla från sjuksköterskor och 
kommunikationen mellan sjuksköterskorna och de anhöriga skulle följas upp med möten och 
uppdateringar om patienten. Den tidigare forskningen stärker att i den personcentrerade 
vården är det viktigt att få patientens anhöriga delaktiga och omhändertagna i vården. Blir de 
anhöriga delaktiga i vården upplever de en större tillit till personalen som vårdar deras 
familjemedlem. Att skapa en djupare relation som vårdpersonal till de anhöriga kan leda till 
en djupare relation till patienten (Edvardsson et al., 2010; Feo et al., 2016). Enligt svensk 
sjuksköterskeförening (2017) är sjuksköterskors relationer till de anhöriga en förutsättning 
för god omvårdnad, vilket innebär att sjuksköterskor ska vara professionellt kompetenta att 
kunna utföra omvårdnad på ett skickligt sätt. Arman (2015a) betonar att när en människa 
blir patient så drabbas hela familjen. Anhöriga kan uppleva att sjuksköterskor är ignoranta, 
vilket kan leda till en känsla av maktlöshet. De anhöriga befinner sig i ett lidande. Detta är 
något som Dahlberg och Ekebergh (2015) stärker, att det kan vara tungt och påfrestande när 
en människa blir patient, vilket kan orsaka ett stort lidande för de anhöriga. Vården behöver 
se de anhöriga, vara omhändertagande och bygga upp en relation till dom. Är detta något 
som brister kan det gå så långt att den anhöriga blir patient (Dahlberg & Ekebergh, 2015). 
Resultatet och tidigare forskning om sjuksköterskors relation till anhöriga kan stärkas av 
McCance och McCormacks (2013) ramverk för personcentrerad vård. Ramverket ska 
underlätta partnerskap och beslutsfattande för de som är inblandade i vården, vilket är 
patienten, anhöriga, sjuksköterskor och andra professioner inom vården. Detta partnerskap 
innebär även att de inblandade delar på makten, och att det ska finnas en maktbalans mellan 
sjuksköterskor och de andra inblandade parterna (McCance & McCormack, 2013). Om det 
anses lämpligt för vården ska enligt Patientlagen (SFS 2014:821) patientens anhöriga vara 
delaktiga i genomförandet av vården. Sjuksköterskor bör sträva efter att ha ett 
personcentrerat förhållningssätt där patientens anhöriga involveras i vården. Genom att 
involvera de anhöriga i vården så är de inte bara är en resurs för patienten, utan de anhöriga 
kan uppleva en större tillit för sjuksköterskorna som vårdar patienten. När de anhöriga 
involveras i vården visar sjuksköterskor upp en god och professionell omvårdnad. 
 
Den stressiga vårdmiljön är något som är återkommande i resultatet av vad som påverkade 
den personcentrerade vården från sjuksköterskornas upplevelser. Denna faktor påverkade 
sjuksköterskors förutsättningar negativt då utförandet och arbetet med den personcentrerade 
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vården blev lidande. Sjuksköterskor upplevde ofta att dom inte hade tiden för att stanna och 
lyssna på patientens berättelse, och att omvårdnaden därför lätt blev uppgiftsorienterad 
istället för personcentrerad. Då patienten var den viktigaste källan till information är 
bemötandet från sjuksköterskorna av stor vikt. Resultatet visade även att med minskat antal 
patienter att vårda så kunde patientens behov uppfyllas. Tidigare forskning stärker att i den 
personcentrerade vården ska patienten bemötas som en unik individ, känna sig bekräftad av 
sjuksköterskan och identifieras som en människa med egna begär och behov (Bala et al., 
2017). Den personcentrerade vården tar tid att utföra och tidigare forskning stärker att i en 
stressig vårdmiljö och där det är tidsbrist så blir det svårt för sjuksköterskor att utföra den 
personcentrerade vården till patienten. Tidsbristen och den stressiga vårdmiljön påverkar 
även patientens upplevelser av att inte bli bekräftad och sedd som en unik individ 
(Edvardsson et al., 2010; Greenfield et al., 2014; Moore et al., 2017). Tidigare forskning 
beskriver även att patientens trygghet och förtroende till sjuksköterskor kan gå förlorat om 
sjuksköterskor inte har tid att uppmärksamma patientens värld (Feo et al., 2016). Om 
sjuksköterskor får ett minskat antal patienter att vårda skulle det kunna leda till att deras 
upplevelser av tidsbrist minskar. Detta skulle i sin tur kunna leda till att vården blir mer 
personcentrerad, då sjuksköterskor kan ägna mer tid åt varje enskild patient. I det teoretiska 
perspektivet av McCance och McCormack (2013) är vårdmiljön en stor komponent som kan 
underlätta eller begränsa den personcentrerade vården. För att vårdmiljön ska främja den 
personcentrerade vården krävs det en rad olika komponenter. Det ska finnas en tillräcklig 
mängd vårdpersonal med olika kompetenser, ett tydligt system som underlättar 
partnerskapet och de delade beslutsfattandet mellan patienten och sjuksköterskan, det ska 
finnas en jämn maktbalans samt en väl fungerande relation mellan vårdpersonalen 
(McCance & McCormack, 2013). Brist på tid på arbetsplatsen skulle kunna lösas med hjälp av 
McCance och McCormacks komponent vårdmiljö, som förklarar att det krävs tydliga system 
och en tillräcklig mängd med vårdpersonal för att utföra personcentrerad vård. 
 
Resultatet i detta examensarbete visade att samarbetet i teamet på arbetsplatsen var något 
som sjuksköterskor upplevde påverkade den personcentrerade vården till patienter. Enligt 
sjuksköterskor förstod inte läkarna innebörden av att vårda personcentrerat, samt de positiva 
effekterna av att vårda personcentrerat. Eftersom att det fanns en kunskapsbrist om den 
personcentrerade vårdens innebörd så såg sjuksköterskor att flera i arbetsteamet bara såg till 
patienten och dennes sjukdom, och inte till människan som dom hade framför sig. Enligt 
sjuksköterskor fanns en hierarki mellan sjuksköterskor och läkarna som upplevdes som ett 
hinder för att utföra den personcentrerade vården till patienter. Sjuksköterskor upplevde att 
läkarna såg dom som deras assistenter och att sjuksköterskorna jobbade för läkarna istället 
för med läkarna. Det krävdes ett bra samarbete mellan sjuksköterskorna och läkarna för att 
patienten skulle få den bästa vården. För att det skulle ske så behövde både sjuksköterskorna 
och läkarna ha sett patienten, pratat med patienten och lyssnat på patienten.  
 
Den tidigare forskningen betonar att maktförhållandet mellan vårdpersonalen är något som 
hindrar och försvårar den personcentrerade vården. Makten som läkarna har på en 
vårdavdelning påverkar den personcentrerade vården. Något som också påverkar den 
personcentrerade vården är när vårdpersonal saknar intresse för patienten som dom vårdar. 
Det gäller att vara intresserad och engagerad av patienten för att kunna se människan bakom 



 

 20 

sjukdomen (Moore et al., 2017). Detta är även något som Arman (2015b) förstärker, och 
betonar vidare att i en vårdande relation ska vårdaren inte se sig själv som en expert på 
patienten, utan vara öppen och inkludera patienten i sin egna vård. Detta innebär att 
vårdaren ska vara närvarande i mötet med patienten, vilket leder till goda förutsättningar för 
en vårdande relation (Arman, 2015b). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) har 
sjukvården som mål att främja hälsa, förebygga ohälsa samt att hela befolkningen ska ha lika 
goda förutsättningar för en god vård. Uppstår det brister i den personcentrerade vården till 
patienten från arbetsteamet får inte patienten den bästa vården som han eller hon har rätten 
till. Detta kan grunda sig i hierarkin och maktförhållandet mellan sjuksköterskor och läkare, 
både när läkare inte förstår innebörden av den personcentrerade vården och även när 
sjuksköterskor inte har tid med sina arbetsuppgifter då de kan ses som läkarnas assistenter. 
Ett personcentrerat förhållningssätt skulle kunna resultera i ett bättre samarbete i teamet på 
arbetsplatsen, och sedan generera i en bättre vård till patienter. McCance och McCormack 
(2013) betonar att fungerande personalrelationer innebär att vårdpersonalen har ett delat 
maktförhållande mellan varandra. Om det finns en tydlig struktur i organisationen på 
arbetsplatsen kan det påverka vårdens kvalité. Arbetsplatsens kultur spelar en stor del i hur 
den personcentrerade vården fungerar och utförs, och en god kommunikation mellan 
vårdpersonal ger bättre förutsättning för en bra vård till patienter. Vårdpersonalen ska 
bemöta patienten som människa, och de personcentrerade processerna i McCance och 
McCormacks ramverk stärker att vården som ges till patienten ska vara personcentrerad. 
Vårdpersonalen ska dela på beslutstagandet, vara medkännande och engagerade i patientens 
värld, arbeta i ett partnerskap och tillgodose patientens behov (McCance & McCormack, 
2013). Detta stärker examensarbetets resultat och förtydligar att det krävs ett bra samarbete i 
arbetsteamet för att utförandet av vården ska bli personcentrerad till patienten. Är 
vårdpersonalen intresserade av patienten, ser och lyssnar på dennes berättelse samt att de 
har en bra organisations på arbetsplatsen så kan vårdens kvalité höjas och den 
personcentrerade vården därmed bli bättre.  
 
 
6.2   Metoddiskussion 
Metoden till detta arbete är som tidigare nämnt Evans (2002) litteraturstudie med en 
beskrivande syntes. Den beskrivande syntesen valdes framför den tolkande syntesen för att 
undvika att egna tolkningar görs. När nyckelfynden till detta examensarbete identifierades 
enligt Evans analys kunde 135 nyckelfynd hittas. Nyckelfynden som valdes ut har innefattat 
meningar eller citat från artiklarna, men inte endast enstaka ord. Detta beslut togs eftersom 
att författarna till detta examensarbete ansåg att meningarna och citaten från artiklarna 
styrkte det viktigaste i artiklarna. Hade det valts att ta med enstaka ord som nyckelfynd hade 
det däremot kunnat identifierats flera nyckelfynd, men detta var något som valdes bort 
eftersom att meningarna och citaten ansågs mer stärkande och kunde ge en bra grund till 
resultatet. Hade det valts att göra en empirisk studie istället för Evans analysmetod så hade 
det kunnat leda till ett mer specifikt resultat. Då hade det varit enklare att inriktas på ett 
geografiskt område samt på en specifik vårdavdelning. Samtidigt hade denna studie kunnat 
gett utrymme för en mer tolkande analys då ledande frågor kunde ställas. Därför valdes den 
beskrivande syntesen som analysmetod till detta examensarbete, dels för att undvika att egna 
tolkningar gjorts och för att kunna se sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
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personcentrerat utifrån ett bredare perspektiv. För att finna kvalitativa vårdvetenskapliga 
artiklar till detta examensarbete så användes databaserna CINAHL Plus och PubMed. Dessa 
två databaser valdes därför att i CINAHL Plus finns artiklar som innehåller information om 
omvårdnadsvetenskap och i PubMed finns artiklar med både omvårdnadsrelaterade artiklar 
samt medicin. Som utgångspunkt i sökningarna av artiklar till detta examensarbete användes 
sökordet ”person’’ istället för ordet ”patient”. GPCC centrum för personcentrerad vård (2017) 
förklarar även att när en människa blir patient så slutar inte människan att vara en person. 
Därför har sökordet ”person” tillsammans med ”nurses” användas för att artiklarna skulle 
kunna svara an på examensarbetets syfte. 
 
Artiklarna som valdes till denna studie hade en kvalitativ ansats och dessa svarade an på 
studiens syfte. De artiklar som valdes var avgränsade med ett antal exklusionskriterier och 
inklusionskriterier. Exklusionskriterierna som valdes var att artiklar som var publicerade 
innan år 2009 exkluderades då målet var att hela tiden använda ny uppdaterad forskning. 
Artiklar skulle även vara peer-reviewed granskade, de skulle svara an på syftet till detta 
examensarbete, vara publicerade efter år 2009 samt att artiklarna skulle vara av kvalitativ 
ansats. Artiklarna utgick inte heller från något specifikt geografiskt område. Hade de valts att 
ha färre inklusionskriterier och fler exklusionskriterier i detta examensarbete kunde de 
eventuellt ha lett till ett mer specifikt svar på arbetets syfte. Artiklarna som innefattade att 
sjuksköterskorna arbetade på olika vårdavdelningar exkluderades inte bort från detta 
examensarbete. Dessa artiklar inkluderades eftersom att syftet med detta examensarbete var 
att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat, vilket ska utföras 
oberoende av vilken avdelning som sjuksköterskorna arbetar på. Då alla artiklar som valdes 
till detta examensarbete var på engelska kunde det ibland vara svårt att förstå dom och deras 
innehåll. För att undvika att egna tolkningar skulle göras användes Google translate. Sedan 
kunde en gemensam diskussion om innebörden göras för att komma fram till artikelns syfte 
och mening med texten. När artiklarna till detta examensarbete skulle kvalitetsgranskas så 
utgick det från Fribergs (2017) kvalitétsgranskningsmatris. Artiklarna svarade antingen Ja 
respektive Nej på de nio frågorna av granskningen. Artiklarna som var av hög kvalité kunde 
få 9 poäng, artiklarna av medelhög kvalité fick 6-8 poäng och artiklarna som var av låg kvalité 
hade fått 1-5 poäng. Till detta examensarbete valdes bara artiklarna som var av medelhög och 
hög kvalité. Detta besluts togs för att artiklarna som valdes skulle hålla så hög kvalité som 
möjligt för att få en bra analys av resultatet. De artiklar som var av medelhög kvalité saknade 
bara det etiska resonemanget i kvalitetsgranskningen, men hade dock ett etiskt 
godkännande. Dessa artiklar valdes med till detta examensarbete trots att de saknade ett 
etiskt resonemang eftersom att de ansågs att innehållet i artiklarna var av hög relevans till 
detta arbete.  
 
Polit och Beck (2017) beskriver begreppen trovärdighet, överförbarhet och giltighet. Dessa 
begrepp används för att stärka en studies pålitlighet. Trovärdigheten i en studie är ett 
centralt mål då kvalitativa forskare måste skapa ett förtroende för att de resultat som hittats 
är sanningsenligt. Mårtensson och Fridlund (2017) betonar även vikten av att författarna ska 
tydliggöra för läsaren att den skapade kunskapen är trolig och att resultatet av studien är 
giltigt. För att uppnå trovärdighet i detta examensarbete lästes artiklarna ett flertal gånger. 
För att egna tolkningar inte skulle göras samt att det skulle finnas minimal förförståelse i 
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resultatet användes Evans (2002) beskrivande syntes. Detta minimerade egna tolkningar och 
förförståelse då fokus endast låg på att beskriva resultatet. Då artiklar till detta 
examensarbete endast är kvalitativa vore det intressant att använda sig av en annan typ av 
studie för att se om resultatet skulle bli annorlunda. En empirisk studie med intervjuer hade 
varit intressant till detta examensarbete, men då tiden att skriva detta examensarbete var 
begränsad valdes det bort samt att det fanns tveksamheter om studiens resultat skulle bli 
tillräckligt trovärdigt. Vid en empirisk studie hade ledande frågor kunnat ställas från 
författarna, vilket hade kunnat påverkat examensarbetets resultat och därför påverkat 
trovärdigheten. 
 
Polit och Beck (2017) beskriver giltigheten som central för att kunna utvärdera den valda 
metoden samt att se om metoden mäter det som planeras att mätas. Examensarbetet har 
noggrant beskrivit tillvägagångssättet av insamlad data för att förtydliga och stärka 
giltigheten för läsaren. Det tydligt beskrivna tillvägagångssättet ses som en fördel till läsaren 
för att tydligt kunna följa hur författarna till detta examensarbete har arbetat under 
examensarbetets förlopp.   
 
Överförbarheten redogör för möjligheten att undersöka om resultatet kan överföras till olika 
sammanhang, personer eller grupper. Det är författarnas ansvar att se till så att resultatet 
kan användas i olika sammanhang (Polit & Beck, 2017). I detta examensarbete är 
överförbarheten bred med tanke på att det används ett brett globalt perspektiv. 
Artiklarna utfördes i Sverige, England, Australien och Irland. Hade artiklarna varit från 
samma land hade resultatet eventuellt blivit mer specifikt då olika länder kan ha olika syn på 
den personcentrerade vården, samt att olika kulturer påverkar till viss del synen på 
människan och utförandet av den personcentrerade vården. Detta var inte ett alternativ då 
det inte fanns tillräckligt med forskning inriktat på något specifikt land. Detta sågs dock inte 
som en nackdel eftersom att denna studie vill se den personcentrerade vården ur ett bredare 
globalt perspektiv. Eftersom de valda artiklarna i detta examensarbete är från olika länder 
och ur olika vårdkontext har detta examensarbete möjligheten att överföras. 

6.3   Etikdiskussion 
Artiklarnas resultat har redovisats utan att med avsikt göra egna tolkningar. Då samtliga 
artiklar inte var skrivet i någon av författarnas modersmål så valdes det att ta hjälp av google 
translate vid en del tillfällen för att få en tydlig överblick över vad artiklarna menade. Detta 
gjordes för att få ett så trovärdigt resultat som möjligt. Det kan finnas en risk med att 
översätta texter i google translate då meningar kan omformuleras. Därför har författarna 
ställt sig kritiskt till hur meningar och ord har översatts från google translate. När tidigare 
forskning användes till detta examensarbete har författarna lagt stor vikt i att inte med 
avsikt, förvränga arbetet. För att visa på detta har referenshantering följts enligt APA under 
hela examensarbetets gång med noggrannhet för att hänvisa till orginalkällan. 
Referenshanteringen enligt APA gör det möjligt för läsare att kontrollera att texten i 
examensarbetet stämmer överens med orginalkällan (American Psychological Association, 
2017). I vår kvalitetsgranskning framkom det att det fanns fyra artiklar som inte för ett 
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tydligt etiskt resonemang, men dessa fyra artiklar var etiskt godkända av en etisk kommitté. 
En diskussion skapades om dessa artiklar fortfarande var av relevans för detta 
examensarbete. Artiklarnas innehåll var av relevans till detta examensarbete, trots att de inte 
hade något etiskt resonemang, och valdes därför att tas med till detta examensarbete. Då 
dessa fyra artiklar är hämtade från CINAHL plus var de även peer-reviewed granskade. Att 
artiklarna är peer-reviewed granskade stärker kvaliteten i vetenskapen (codex, 2019). En 
kontinuerlig diskussion författarna emellan har förts regelbundet under arbetets gång. Detta 
har ansetts viktigt för att undvika att den egna förförståelsen och misstolkningar förvränger 
examensarbetets resultat.  

7 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 
personcentrerat. Resultatet visade att sjuksköterskornas relation till patienten och anhöriga 
var betydande. Det krävs ett holistiskt synsätt där hela människan blev sedd och bekräftad. 
Sjuksköterskorna skulle inte endast se till sjukdomen patienten var drabbad av utan se till 
hela människan med sina unika behov och begär. För att kunna göra detta krävdes det ett 
genuint intresse för patienten av sjuksköterskorna för att få de bästa förutsättningarna för 
förtroendefull relation mellan dessa två parter. Att involvera de anhöriga visade på en högre 
vårdkvalité. Sjuksköterskorna upplevde hinder som kunde försvåra den personcentrerade 
vården. Den tidspressade arbetsmiljön kunde göra att sjuksköterskorna upplevde att de inte 
hade de förutsättningar de behövde för att kunna vårda patienter med personcentrerad vård. 
Samarbetet i teamet på arbetsplatsen kunde även påverka sjuksköterskornas upplevelse av 
personcentrerad vård. Hierarkin mellan sjuksköterskorna och läkarna upplevdes som ett 
hinder för att vårda personcentrerat. Slutsatsen av resultatet är att sjuksköterskornas 
empatiska förhållningssätt är en betydande faktor inom den personcentrerade vården. Det 
framkom även att negativa upplevelser i form av tidsbrist och bristande samarbete i 
arbetsteamet påverkade den personcentrerade vården. Eftersom att syftet med detta 
examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter utifrån 
personcentrerad vård så är där med syftet besvarat. 

7.1  Förslag på vidare forskning 
Den personcentrerade vården är något som kräver kunskap och är under ständigt utveckling. 
För att undersöka om patientens upplevelse av vården påverkas positivt av den 
personcentrerade vården skulle det vara intressant att göra en empirisk studie av patienters 
erfarenheter av hur olika vårdavdelningar använder sig av den personcentrerade vården. Det 
hade även varit intressant att göra en enkätundersökning där vårdpersonal ska svara på 
frågor om deras individuella syn på den personcentrerade vården. Den personcentrerade 
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vården ska utföras för att tillgodose patientens individuella behov, vilket är ett argument till 
att vidare forskning om personcentrerad vård behövs. 
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care 

42 8 4 4 1 

CINAHL Plus 
3/4 2019 

Person centred care 
AND Nurse 
experience 

60 3 3 3 1 

CINAHL plus  
4/4 2019  

Person centred care 
AND PCC 

22 7 3 3 1 

CINAHL Plus 
10/4 2019 

Person centred care 
AND nurses 
perspective 

80 4 2 2 1 

CINAHL Plus 
10/4 2019 

Nurses experience 
AND person 
centred care AND 
caring 

40 6 4 3 1 

CINAHL Plus 
12/4 2019  
 

Person centredness 
OR person centred 
AND nurse 
descriptions 

37 5 3 2 1 

PubMed 
16/5 2018 
 

Person centred care 
AND nurses 
experience 

81  10 8 3 1 

PubMed  
17/5 2018 
 

Person centred care 
AND nurses 
experiences AND 
modell 

16 8 5 3 1 
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PubMed 
17/5 2018 

Person-centred care 
AND nurse 
perspective 

54 7 4 4 1 
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BILAGA B. KVALITETSGRANSKNING 

Kvalitetsgranskning med inspiration från Friberg (2017) 

Artiklar Finns det en 
tydligt 
beskriven 
problem-
formulering
? 

Finns ett 
beskrivet 
syfte? 

Finns det 
en tydlig 
beskriven 
metod? 

Finns det en 
tydlig 
beskrivning 
av  
deltagare? 

Svarar 
resultatet
 på 
syftet? 

Framförs 
resultatet  
på ett  
tydligt 
sätt? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
metoden? 

Förs det en 
diskussion 
kring 
resultatet? 

Först det ett 
etiskt 
resonemang
? 

Kvalitets-
granskning 
1-5 = Låg 
6-8 = Medel 
9 = Hög 

1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

2 Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Medel 

3 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

4 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

5 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej Medel 
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6 Ja Ja Ja  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Hög 

7 Ja Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Nej Medel 

8  Ja Ja Ja  Ja Ja Ja Ja Ja Nej Medel 

9  Ja Ja Ja Ja Ja Ja
  

Ja Ja Ja Hög 

10 Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Hög 
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BILAGA C. ARTIKELMATRIS 

Artikel 
nummer 

Författare 
  

Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod Resultat 

1 Brown, M., 
Chouliara, J., 
Fletcher, J., Hayes, 
M., MacArthur, J., 
Mack, S. & 
McKenchanie, A. 
 

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

Journal of clinical 
nursing 
 
2015 
 
England 

Hur sjuksköterskor 
förmedlar medkänsla och 
personcentrerad vård till 
patienter med 
intellektuella 
funktionsnedsättningar   

Design: En kvalitativ studie. 
Population: Sjuksköterskor, 
patienter och anhöriga.  
Urval: Patienter och deras 
kontaktsjuksköterska.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer 
och fokusgrupper med 
inriktning på medlidande och 
personcentrerad vård.  
Dataanalys: 
Tolkningsfenomenologiskt 
analys. 

Utifrån sjuksköterskans 
upplevelser och 
perspektiv framkom 
fem teman som var 
viktiga i den 
personcentrerade 
vården som ges av 
sjuksköterskan. 
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Artikel 
nummer 

Författare 
  

Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod Resultat 

2 Cleary, J. & Doody, 
O. 

Nurses’ experience of 
caring for people with 
intellectual disability 
and dementia. 

Journal of clinical 
nursing 

 
2016 
 
Irland 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
äldre personer med 
intellektuell svikt och 
demens. 

Design: En kvalitativ studie. 
Population:  
Sjuksköterskor. 
Urval: 11 sjuksköterskor. 
Datainsamling: Kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer. 
Dataanalys: Intervjuerna 
var inspelade och därefter 
transkriberas dom. 

Sjuksköterskor 
upplevde att ett 
personcentrerat 
förhållningssätt stärkte 
individer med 
intellektuell svikt och 
demens. 
 
 

3 Kazimiera 
Andersson, E., 
Willman, A., 
Sjöström-Strand, A., 
& Borglin, G. 

Registered nurses’ 
descriptions of caring: 
a phenomenographic 
interview study. 

BMC Nursing 
 
2015 
 
Sverige 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter. 

Design: En fenomenologisk 
kvalitativ studie. 
Population: Sjuksköterskor. 
Urval: 21 sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Sjuksköterskorna 
intervjuades. 
Dataanalys: Intervjuerna 
analyserades med hjälp av 
Marton och Booth’s 
beskrivning av 
fenomenografi.  
 
 

Resultatet visar att 
sjuksköterskor upplever 
att vårdandet av 
patienter ska vara 
personcentrerat. 
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Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

4 Larsson, H. & 
Blomqvist, K. 
 
 
 
 

From a diagnostic and 
particular approach to 
a person - centred 
approach: A 
development project.  

Journal of clinical 
nursing.  
 
2014 
 
Sverige 

Att undersöka 
förändringar över tid i en 
tvärvetenskaplig grupp 
som var engagerad i 
utvecklingsarbete 
avseende smärta och 
smärtbedömning ur ett 
personcentrerat 
perspektiv. 

Design: Kvalitativ studie. 
Population: Sjuksköterskor, 
sjuksköterskeassistenter och 
en fysioterapeut. 
Urval: tre sjuksköterskor, 
två sjuksköterskeassistenter 
och en fysioterapeut.  
Datainsamling: 
Deltagarna deltog i en 
fokusgruppintervju. 
Dataanalys: 
En hermeneutisk analys. 

Sjuksköterskor 
upplevde att 
personcentrerad vård 
vad betydande och gav 
en omsorgsfull vård till 
patienterna. 

5 Naldemirci, Ö., Wolf, 
A., Elam, M., Lydahl, 
D., Moore, L., & 
Britten, N. 

Deliberate and 
emergent strategies 
for implementing 
person-centred care: a 
qualitative interview 
study with researchers 
professionals and 
patients.  

BMC Health 
Services Research 
 
2017 
 
Sverige 
 

Studiens syfte är att hitta 
strategier för 
sjuksköterskor för att 
utföra personcentrerad 
vård.  

Design: En kvalitativ studie.  
Population: Forskare, 
patienter och sjuksköterskor. 
Urval: 18 Forskare, 5 
sjuksköterskor och 20 
patienter på 1 avdelning.  
Datainsamling: Intervjuer. 
Dataanalys: 
Semistrukturerade intervjuer 
kodades och bildade teman 
som analyserades enligt 

Sjuksköterskor upplever 
att det finns olika syner 
på personcentrerad 
vård, och att tidsbrist 
och många patienter 
kan påverka den 
personcentrerade 
vården som ges av 
sjuksköterskan. 
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normaliseringsprocessen i 
relation av personcentrerad 
vård. 

Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

6 Nilsson, A., 
Edvardsson, D., & 
Rushton, C. 

Nurses´descriptions 
of person-centred care 
for older people in an 
acute medical ward – 
On the individual, 
team and 
organizational levels’. 

Journal of clinical 
nursing 
 
2018 
 
Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser att erbjuda 
personcentrerad vård för 
äldre personer på en akut 
medicinsk avdelning. 

Design:  
En kvalitativ studie. 
Population: 
Sjuksköterskor och patienter. 
Urval: 
14 legitimerade 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Dataanalys: 
Intervjuer transkriberades 
och analyserades med en 
kvalitativ innehållsanalys av 
Graneheim och Lundman. 
 

Sjuksköterskorna 
upplevde att 
personcentrerad vård 
kan beskrivas utifrån tre 
olika nivåer: på 
individnivå, teamnivå 
och organisationsnivå. 
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Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

7 Oxelmark, L., Ulin, 
K., Chaboyer, W., 
Bucknall, T., & 
Ringdal, M.  

Registered Nurses 
experiences of 
patients participation 
in hospital care: 
supporting and 
hindering factors 
patient participation 
in care. 

Scandinavian 
journal of caring 
sciences 
 
2017 
 
 
Sverige  
 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av patientens 
medverkan i vården.  
 

Design: En kvalitativ studie. 
Population: Sjuksköterskor.  
Urval: 20 sjuksköterskor 
från fyra avdelningar inom 
två sjukhus. 
Datainsamling: 20 
sjuksköterskor intervjuades. 
Dataanalys: En tematisk 
dataanalys användes för att 
analysera de transkriberade 
intervjuerna.  

Fem teman framkom i 
resultatet: att lyssna på 
patienten, engagera 
patienten, avstå från 
ansvar samt att dela 
makt och partnerskap 
med patienter. 
Kärnämnet "samverkan 
med patienter" ligger 
till grund för den 
personcentrerade 
vården.  
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Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte  Metod Resultat 

8 Rose, P & Yates, P. 
 
 

Person centred 
nursing care in 
radiation oncology: A 
case study. 

European Journal 
Of Oncology  
Nursing 
 
2013 
 
Australien 

Syftet med denna 
fallstudie är att beskriva 
sjuksköterskornas 
uppfattningar om att 
genomföra en 
personcentrerad modell 
för omvårdnad i en 
onkologisk avdelning, med 
hjälp av en primärvård / 
samarbetspraxis. 
 

Design: 
Kvalitativ studie. 
Population: 
13 deltagare från 
vårdpersonalen. 
Urval: 
Fyra sjuksköterskor, tre 
läkare, två terapeuter, en 
socialarbetare, en dietist, två 
vårdförvaltare. 
Datainsamling: 
Intervjudata samlades in 
under en sex månaders 
period. 
Dataanalys: 
En innehållsanalys av 
Graneheim och Lundman 
användes för att utvärdera 
intervjuerna.  
 
 
 
 
 

Den nya modellen 
stöder sjuksköterskor 
att arbeta närmare med 
den enskilda patienten, 
vilket blir ett mer 
personcentrerat möte. 
Till följd av denna 
modell sågs det positiva 
resultat från 
sjuksköterskorna hos 
patienterna som ledde 
till minskat lidande och 
en bättre hälsa. 
 



 

 7 

Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod Resultat 
 

9 Ross, H., Tod, A-M., 
& Clarke, A. 

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

Journal of clinical 
nursing 
 
2014 
 
England 

Undersöka 
sjuksköterskors förståelse 
av personcentrerad vård 
och hur det kan underlätta 
på en akutvårdsavdelning.  

Design: 
Kvalitativ studie. 
Population: 
Sjuksköterskor 
Urval: 14 sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Individuella 
semistrukturerade intervjuer 
med 14 sjuksköterskor. 
Dataanalys: 
Intervjuerna transkriberades 
och analyserades med hjälp 
av en ramanalys. 

Sjuksköterskorna hade 
en tydlig förståelse av 
innebörden av 
personcentrerad vård 
samt att det upplever 
vikten av relationer som 
var betydande för den 
personcentrerade 
vården. 
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Artikel 
nummer 

Författare Titel Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod Resultat 

10 Walker, W. & 
Deacon, K. 

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

Intensive and 
critical care 
nursing 
 
2015 
 
England 

Syftet var att undersöka 
omvårdnadsåtgärder av 
personcentrerad vård 
under akut- och kritiska 
vårdsituationer. 

Design: 
En kvalitativ, beskrivande 
studie. 
Population: 
Sjuksköterskor inom 
vårdmiljöer där plötslig död 
var vanligt. 
Urval: 
Nio registrerade 
sjuksköterskor. 
Datainsamling: 
Enskilda intervjuer och 
gruppintervjuer gjordes med 
nio sjuksköterskor. 
Dataanalys: 
En riktad innehållsanalys av 
Hsieh och Shannon 
användes.  

Resultatet visar att det 
krävs djupare förståelse 
och mer forskning för 
att sjuksköterskor ska 
kunna utföra 
personcentrerad vård 
för att uppnå bra 
effekter inom 
omvårdnaden.  
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