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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor som arbetar på äldreboende ska främja äldre personers 

livskvalitet och självbestämmande. För att kunna göra det är det nödvändigt att skapa en 

relation med den äldre personen. Denna relation ger möjlighet att ta del av den äldre 

personens livshistoria vilket är centralt för personcentrerad vård. Syfte: Syftet med studien 

är att sammanställa vårdvetenskaplig forskning om sjuksköterskors personcentrerade vård 

på äldreboende. Metod: Examensarbetet utgörs av en litteraturstudie i form av en 

metasyntes. Resultatet bygger på tio vårdvetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats som 

analyserats med hjälp av systematisk textkondensering. Resultat: Resultatet visar att 

sjuksköterskors inre och yttre resurser påverkar möjligheterna till personcentrerad vård på 

äldreboende. Att sjuksköterskor skapar vårdande relationer med den äldre personen, att 

sjuksköterskor har professionellt förhållningssätt och arbetar i team mot gemensamt mål är 

faktorer som är av betydelse. Slutsats: Examensarbetet visar att sjuksköterskors 

personcentrerade vård på äldreboende är beroende av sjuksköterskors inre resurser och yttre 

resurser. Sjuksköterskors personcentrerade vård på äldreboende stärker den äldre personens 

självbestämmande och delaktighet.  

 

Nyckelord: livsberättelse, metasyntes, partnerskap, relation, äldreomsorg, äldre person  

 

  



 

ABSTRACT 

Background: Nurses working in elderly care need to promote the quality of life and 

selfdetermination of the older person. To be able to do so, it is necessary to create a 

relationship with the older person. Such relationship contributes with opportunities to take 

part of the older persons life story, which is central in carrying out person-centered care. 

Aim: The purpose of the study is to compile research on nurses person-centered care in 

elderly care. Method: The thesis consists of a literature study, a meta-synthesis. The result is 

based on ten scientific articles with qualitative approach analyzed by using systematic text 

condensation. Results: The result shows that nurses internal and external resources affect 

the opportunities for person-centered care in elderly care. The fact that nurses create caring 

relationships with the older person, that nurses have a professional approach and work in 

teams towards common goals are factors that are important. Conclusion: The thesis shows 

that nurses person-centred care in elderly care is dependent on nurses internal resources and 

external resources. Nurses person-centred care in elderly care will strengthen the older 

persons selfdetermination and participation. 
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1 INLEDNING  

I det här examensarbetet är kontexten kommunala boenden för äldre i fokus. Vi är 

sjuksköterskor och har olika erfarenhet av kommunal äldreomsorg, dels från arbete som 

sjuksköterska på äldreboende och dels som klinisk adjunkt för sjuksköterskestudenter inom 

verksamhetsförlagd utbildning på äldreboende. Dessa erfarenheter har bidragit till ett 

intresse för äldre personer och vi har haft möjlighet att delta och observera hur 

sjuksköterskor bemöter och skapar relationer med äldre personer. Vi har sett att dessa 

relationer behöver präglas av helhetssyn på den äldre personen och har bidragit till vårt 

intresse för sjuksköterskors personcentrerade vård inom äldreomsorg. Personcentrerad vård 

är ett centralt begrepp i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor och är även en del av 

sjuksköterskors kärnkompetenser. Personcentrerad vård är också relaterad till Hälso- och 

sjukvårdslagen som poängterar att vård ska ges utifrån alla människors lika värde, att 

människors självbestämmande och integritet ska respekteras och att relationen mellan 

patient och vårdare ska understödjas. Därför är det ett viktigt ämne att belysa i kommunala 

äldreboenden. 

I vårt examensarbete har vi sammanställt vårdvetenskaplig forskning om sjuksköterskors 

personcentrerade vård på äldreboende.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs vad kommunal äldreomsorg innebär och vem som är patient i den 

kommunala äldreomsorgen. Vidare beskrivs hur sjuksköterskors uppdrag i kommunal 

äldreomsorg ser ut. Därefter presenteras den teoretiska referensramen personcentrerad vård. 

Personcentrerad vård innefattar områdena patientens rättigheter, miljöns betydelse, 

patientberättelse, partnerskap och dokumentation.  

2.1 Kommunal äldreomsorg i Sverige 

Före 1992 var de dåvarande landstingen ansvariga för all vård och omsorg. I och med 

Ädelreformen 1992 tog kommunerna över det medicinska och sociala ansvaret för äldre 

personer vilket avser personer äldre än 65 år. Vidare ålades kommunerna att erbjuda 

särskilda boenden för personer med särskilda behov (Josefsson & Hansson 2011). Detta 

regleras även genom Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) som anger att kommunerna 

ska planera sin hälso- och sjukvård utifrån befolkningens behov där målet är god hälsa, att 

förebygga ohälsa och att ge vård på lika villkor. I samband med Ädelreformen anställdes 

sjuksköterskor i kommunerna vilket ledde till att vård och omsorg kunde erbjudas dygnet 

runt. I och med detta förändrades sjuksköterskors ansvarsområde och de fick ansvar för 
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omvårdnaden kring patienten men inte för beslut kring sociala behov (Josefsson & Hansson 

2011). För människors behov som inte omfattar omvårdnad är det kommunens 

biståndshandläggare som utreder och beslutar om vilka insatser och vilken kommunal 

äldreomsorg som är lämplig (Socialstyrelsen 2016). Denna äldreomsorg kan bestå av 

hemtjänst, särskilt boende, korttidsboende och dagverksamhet (Socialstyrelsen 2019). 

2.1.1  Patienten i kommunal äldreomsorg 

Patienter inom kommunal äldreomsorg är äldre personer som behöver stöd att utföra 

aktiviteter i sitt dagliga liv till följd av sjukdom, nedsatt ork, rörelsesvårigheter, syn- och 

hörselnedsättningar (Ernsth Bravell, Christiansen, Blomqvist & Edberg 2017). Störst behov 

av den hälso- och sjukvård som kommunal äldreomsorg erbjuder har personer med demens- 

och multisjukdomar (Nilsson, Lundgren & Furåker 2009). För att säkerställa att äldre 

personer får det stöd de behöver har Socialtjänstlagen (SoL SFS 2001:453) fastställt att äldre 

personer har rätt att leva sitt liv i välbefinnande med rätt till privatliv och fysisk integritet, 

autonomi och delaktighet. Det inbegriper även aktiv och meningsfull tillvaro i social samvaro 

med andra. Enligt Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal (2018) handlar 

patientens delaktighet om att sjuksköterskor ska lyssna på och involvera patienten i vården 

samt avstå från att ta över allt ansvar från patienten för att maktobalansen ska utjämnas. 

 Även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) beskrivs att den enskilda människans 

värdighet ska respekteras och vården ges utifrån att alla människor är lika mycket värda. För 

att äldre personer ska kunna leva under trygga förhållanden ska de vara delaktiga i valet av 

vilket stöd och vilka serviceinsatser de behöver (SoL SFS 2001:453). Värdegrunden i 

socialtjänstens omsorg om äldre (SOSFS 2001:3) beskriver vidare att den äldre personen har 

rätt att påverka och själv bestämma hur omsorgen ska genomföras samt att vården ska 

organiseras så att det finns tid för samtal och respektfulla möten. Den äldre personen ska 

uppleva trygghet, välbefinnande och meningsfullt liv. 

2.2 Sjuksköterskors uppdrag i kommunal äldreomsorg  

I ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening 2014) kan läsas: 

”Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är universellt. I vårdens natur ligger respekt 

för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, till värdighet och 

att bli bemött med respekt.” ( s. 3) 

Nilsson, Lundgren och Furåker (2009) beskriver att sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg 

har ansvar för patienters basala och specifika omvårdnad. De beskriver vidare att 

sjuksköterskors arbetsuppgifter består av två huvudkategorier: omvårdnadsaktiviteter som 

hälsobedömningar, omvårdnadsbehandlingar, uppföljningar och läkemedelshantering samt 

handledning och administrativa aktiviteter med planering och dokumentation. Detta ansvar, 

menar Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009), kräver kunskap inom flera områden såsom 

patofysiologi, medicinsk behandling, palliativ vård men även pedagogiska färdigheter. Ofta 

arbetar sjuksköterskor utan närhet till läkare vilket förutsätter att sjuksköterskor har mod, 

erfarenhet och kunskap att ta självständiga beslut. Samtidigt ska sjuksköterskorna fungera 
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som en pålitlig länk och ett ombud i kontakten mellan patienter och läkare där de företräder 

patienters önskemål. 

Norell, Ziegert och Kihlgren (2013) däremot beskriver dessa sjuksköterskors uppdrag som 

konsultativt och att de har en arbetsledande position där de leder omvårdnadsarbetet som 

omvårdnadspersonal utför dvs. de delegerar sina arbetsuppgifter. Josefsson och Hansson 

(2011) poängterar dock att detta ledarskap är utan ett organisatoriskt chefskap. Det innebär 

enligt Norell, Ziegert och Kihlgren (2013) att de i sitt ledarskap skapar relationer med och 

stödjer den vårdpersonal som tar emot delegeringen. Josefsson och Hansson (2011) 

konstaterar att detta ledarskap är nödvändigt för evidensbaserad vård och kvalitet i det 

patientnära arbetet. Sjuksköterskor i kommunal äldreomsorg fattar dock inte beslut om 

sociala behov vilket kan vara begränsande eftersom helhetssyn på patienter inbegriper 

områden utanför hälso- och sjukvård. Att sjuksköterskor ansvarar för omvårdnaden men inte 

alltid utför den beskrivs av Luker, Austin, Caress och Hallett (2000) som att sjuksköterskor 

huvudsakliga arbetsuppgifter förskjutits från patientnära arbete med basal och specifik 

omvårdnad till ett mer övergripande ansvar där relationen och patienters delaktighet är 

centrala. Detta kan beskrivas utifrån Karlsson, Ekman och Fagerberg (2009) som menar att 

sjuksköterskor inom äldreomsorg ska främja patienters livskvalitet och välbefinnande, 

minska begränsningar och stödja till självbestämmande och självständighet. 

Sjuksköterskors omfattande uppdrag och ansvar förutsätter expertis och är grundläggande 

för vårdkvaliteten. Det är dock svårt att tydligt definiera vad expertis inom äldreomsorg är 

men det innefattar, förutom sjuksköterskors förmågor och kunskaper i yrket, även förståelse 

för åldrandets process samt hur personcentrerad vård kan implementeras i vården (Phelan & 

McCormack 2016). Arbetet med att implementera personcentrerad vård förutsätter mod och 

investeringar i ett längre perspektiv. Resurser som kan användas i denna implementeringsfas 

är vårdpersonalens erfarenheter, förhållningssätt, attityder och människosyn (Vårdförbundet 

2017). För att säkerställa implementeringen behöver rutiner sättas som initierar, integrerar 

och säkerställer personcentrerad vård (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, 

Carlsson, Dahlin-Ivandoff, Johansson, Källgren, Lidén, Öhlén, Olsson, Rosén, Rydmark & 

Stibrant Sunnerhagen 2011). Enligt Socialstyrelsen (2011) benämns god vård vara en vård 

som är jämlik, säker och personcentrerad. För att uppnå detta behöver patienternas eget 

inflytande stärkas och det kan ske i det bemötande och förtroende som patienterna upplever i 

mötet med sjuksköterskor. Sjuksköterskor behöver se till varje individs specifika behov för 

att främja delaktighet, patientsäkerhet och patienternas inflytande. 

2.3 Vårdvetenskapligt perspektiv 

McCance, Slater och McCormack (2008) menar att begreppet person är centralt i 

personcentrerad vård. McCormack (2004) beskriver även att en person innefattas av att ha 

fysiska och psykologiska karaktärsdrag med förmåga att reflektera kring handlingar. 

Begreppet uppmanar att se till helheten dvs. varje människas inneboende värdighet istället 

för till prestation eller nytta. Kristensson Uggla (2014) hävdar att för att förstå innebörden av 

begreppet person behövs en förskjutning från frågan ”vad” till frågan ”vem”. En förståelse att 

personen ”är” sin kropp istället för ”har” sin kropp. Sådan förståelse blir möjlig genom att ta 

del av personens berättelse om sitt liv. Då kan perspektivet vidgas från att se fysiologiska 

delar till att se personen. Skillnaden mellan patient och person är att patient är en roll och 

person är kopplat till identitet. Ekman et. al (2011) konstaterar att begreppet patient relaterar 
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till en passiv mottagarroll medan person relaterar till att ha en aktiv roll i beslutsfattandet om 

sin vård. Norberg (2010) menar att till begreppet person hör rättigheter vilket innefattas av 

att en person har rätt att få information, få delta i beslut och få sin anonymitet respekterad. 

Enligt Edvardsson, Winblad och Sandman (2008) finns det ingen exakt definition på vad 

personcentrerad vård är och vad som skiljer det från patientcentrerad vård. De menar dock 

att personcentrerad vård ligger närmast den humanistiska synen på människan som en 

självbestämmande individ. Håkansson Eklund et al. (2019) visar i sin forskning att det 

visserligen finns likheter mellan begreppen personcentrerad vård och patientcentrerad vård, 

men att skillnad kan ses i målet med vården. Patientcentrerad vård syftar nämligen till att 

åstadkomma ett funktionellt liv medan personcentrerad vård strävar efter ett meningsfullt 

liv. I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening 

2017) beskrivs att det är sjuksköterskor som har ansvaret för att i partnerskap med patient 

och närstående ge omvårdnad så att patientens värdighet och integritet säkerställs. I 

Kompetensbeskrivningen står skrivet att: 

”Personcentrerad vård kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika 

personer med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Vårdmötet utgår från 

patientens berättelser och karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap där vården 

utformas och dokumenteras i partnerskap.” (s. 7)   

Enligt Ekman et. al (2011) inleds den personcentrerade vården med patientberättelsen som 

fördjupar partnerskapet mellan sjuksköterska och patient. Det delade beslutsfattandet utgår 

från detta partnerskap och dokumentationen knyter samman och förklarar det praktiska 

vårdarbetet. Övergripande för personcentrerad vård är förståelse för patientens rättigheter 

och att miljön där personcentrerad vård sker är betydelsefull.  

2.3.1 Patientens rättigheter 

Patientens delaktighet och inflytande i planering och genomförande av vården är 

grundläggande och en central uppgift för svensk sjukvård är att stärka patientens delaktighet 

(Moore, Britten, Lydahl, Naldemirci, Elam & Wolf 2017). Sjuksköterskor ska värna om 

patientens behov och rättigheter och även ge utrymme för kontakt och kontinuitet i 

vårdkedjan (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Vården behöver ha ett helhetsperspektiv på 

patienten som person istället för ett symtom som ska botas (McCormack 2003, 2004) och 

istället för att fokusera på de förmågor som har gått förlorade med sjukdom behöver 

förmågor och resurser sättas främst (Edvardsson et al. 2008). Delaktighet, inflytande och 

helhetsperspektiv lyfts även i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30) och Socialtjänstlagen 

(SFS SoL 2001:453) som en del av patientens rättigheter. Patientens rättigheter är alltså 

drivkraften bakom personcentrerad vård och innefattar förtroende, respekt för 

självbestämmande och ett vidgat synsätt vad gäller patientens roll i beslutsfattande om sin 

egen vård (McCormack 2003, 2004). Därmed har personcentrerad vård utvecklats för att 

framhäva patientens perspektiv och erfarenheter (McCormack, Roberts, Meyer, Morgan & 

Boscart 2012). 

2.3.2 Miljöns betydelse 

I beskrivning av teorier om personcentrerad vård framkommer att miljön har betydelse för 

möjlighet till personcentrerad vård både utifrån patienters boendemiljö samt sjuksköterskors 

arbetsmiljö. Organisatoriska faktorer såsom strukturer och rutiner styr sjuksköterskors 
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uppdrag inom äldreomsorg och vårdmiljön påverkar därmed möjligheten till 

personcentrerad vård (McCormack 2004). Faktorer som främjar möjlighet till 

personcentrerad vård på äldreboende är att ha en gemensam värdegrund, tid till samvaro 

med de äldre personerna, stöttning mellan kollegor och chefer, ett utvecklat teamarbete 

mellan professioner, regelbunden handledning för personalen, att ha färre antal boende på 

samma avdelning och att personal får möjlighet till fortbildning (Sjögren, Lindkvist, 

Sandman, Zingmark & Edvardsson 2017). Det framkommer i forskning att i verksamheter 

där personcentrerad vård inte används är betydelsen av ett tydligt ledarskap stor för den 

psykosociala arbetsmiljön. Detta eftersom ledarskapet behöver bana väg så att personalen 

förstår, kan prioritera och implementera personcentrerad vård. I en miljö som däremot 

präglas av personcentrerat förhållningssätt har inte ledarskapet lika stor betydelse för detta 

eftersom vården redan utgår ifrån partnerskap med patient och närstående. Det visar sig 

också att då det finns tydligt ledarskap och ett personcentrerat förhållningssätt minskar 

risken för att personalen ska uppleva stress och frustration (Backman, Sjögren, Lindkvist, 

Lövheim & Edvardsson 2016). Enligt McCormack et al. (2015) behöver sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal en arbetsmiljö som kännetecknas av kontinuerlig återkoppling, 

utvecklingsmöjligheter samt att de har möjlighet att komma till tals. Dessa faktorer främjar 

personcentrerad vård. Även McCormack et al. (2010) hävdar att en personcentrerad miljö ger 

utrymme för personalens kreativitet och fantasi både individuellt och i grupp. Detta minskar 

risken för stress och ger ökad möjlighet för tillfredställelse i arbetet. Nordin, McKee, 

Wallinder, von Koch, Wijk och Elf (2017) menar att miljön på äldreboendet behöver erbjuda 

sociala interaktioner och aktiviteter samt skapa hemkänsla för att stödja personcentrerad 

vård. Aktiviteterna behöver utgå från personens individuella behov vilket leder till känsla av 

välbefinnande, trygghet och oberoende.  

2.3.3 Patientberättelse 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är förutsättningen för att uppnå personcentrerad vård 

att lyssna på patientens berättelse. Genom att lyssna på patientens berättelse menar 

McCormack (2004) och Moore et.al (2017) att sjuksköterskor får kännedom om patientens 

sjukdomsupplevelse, livsmål och planer. De knyter därmed samman händelser från livet till 

en dynamisk helhet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) ger patientberättelsen 

sjuksköterskor möjlighet att ta reda på vad hälsa innebär för patienten och på sätt kunna 

möjliggöra att hälsa främjas. Doran, Noonan och Doody (2019) visar genom sin forskning att 

patientens historia och erfarenheter synliggörs genom anhörigas och patientens berättelser 

samt genom fotografier, kollage och nedskriven text. Kristensson Uggla (2014) beskriver 

berättelsen som ett redskap som hjälper patienten att stärka sin självkännedom och 

samtidigt får sjuksköterskan att förstå patienten och vårdrelationen. När innehållet i 

patientberättelsen tolkas gemensamt av sjuksköterska, patient och anhörig (Ekman & 

Norberg 2013) förstärks relationen, kommunikationen förbättras och patientens identitet 

stärks (Doran, Noonan & Doody 2019).   

2.3.4 Partnerskap 

Samarbete mellan sjuksköterska, patient och anhörig är ett partnerskap där beslut och 

målsättningar för vården delas (Moore, Britten, Lydahl, Naldemirci, Elam & Wolf 2017). 

Partnerskapet skapar förståelse för patientberättelsen och det är nödvändigt att 

sjuksköterskor är lyhörda för patientens behov, vilja och resurser (Ekman & Norberg 2013., 
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Dahlberg & Segesten 2010). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att partnerskapet 

bevarar patientens värdighet och integritet samt lyfter patientens perspektiv på sin vård. 

Sjuksköterskor ska bedöma, planera, genomföra och utvärdera vården tillsammans med 

patienten och närstående i partnerskap för att ge patienten möjlighet att ta beslut om 

vårdens innehåll. Även McCance, Slater och McCormack (2008) talar om ömsesidig 

förståelse, förtroende och delgivande av kunskap. Relationen mellan sjuksköterska, patient 

och anhörig är en central aspekt i personcentrerad vård och leder till förståelse för hur 

patienten är som person. Att befinna sig i en relation är, enligt McCormack (2004), att känna 

personen med dess sociala sammanhang och vårdbehov. Kärnan i relationen är att ha balans 

mellan att vara oberoende, beroende och att vara beroende av varandra (Nolan, Davies, 

Brown, Keady och Nolan 2004).  

2.3.5 Dokumentation 

Dokumentation i personcentrerad vård innebär att tillvarata och dokumentera personens 

önskemål och värderingar (Kristensson Uggla 2014., Moore et.al. 2017). I dokumentationen  

synliggörs på så sätt partnerskapet utifrån patientens perspektiv och gör samspelet mellan 

patient och vårdpersonal tydligt (Britten, Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam & Wolf 2016). I 

dokumentationen tydliggörs även sjuksköterskors perspektiv av partnerskapet genom 

omvårdnadsplaneringar, åtgärder och utvärderingar. Båda dessa perspektiv visar samspelet i 

partnerskapet mellan patient och sjuksköterskor eller vårdpersonal (Britten, Moore, Lydahl, 

Naldemirci, Elam & Wolf 2016). Dock menar Ekman et. al (2011) att det personcentrerade 

samspelet sällan syns tydligt i patientens journal. De menar att patientens känslor, tankar 

och farhågor om sin sjukdom och behandling sällan dokumenteras. Dokumentation om 

patientens delaktighet i beslutsfattandet om sin vård behöver ha samma dignitet som 

medicinska tillstånd och provtagningar. Enligt Öhlén, Forsberg och Broberger (2013) är 

dokumentation ett viktigt redskap för att överföra information mellan vårdpersonal som är 

involverade i patientens vård. Ekman och Norberg (2013) menar dock att det är en utmaning 

att ge en helhetsbild av patienten i dokumentationen och patienten behöver kontinuerligt ta 

del av den för att kunna påverka val och beslut. Denna konkreta delaktighet behöver skrivas 

ned (Butterworth 2012) och dokumentationen ses som ett kontrakt (Ekman & Norberg 

2013). 

3 PROBLEMFORMULERING 

Enligt svensk lagstiftning är kommunerna ålagda att ge hälso- och sjukvård till den äldre 

befolkningen där målet är god hälsa, att förebygga ohälsa och att ge vård på lika villkor. För 

att uppnå detta erbjuder kommunen olika hjälpinsatser bestående av hemtjänst, särskilt 

boende, korttidsboende och dagverksamhet. I kommunal äldreomsorg arbetar sjuksköterskor 

med uppdrag att främja äldre personers livskvalitet och självbestämmande. Eftersom 

sjuksköterskorna har en konsultativ och arbetsledande roll där de inte alltid är närvarande i 

det patientnära arbetet är relationen med arbetsgruppen och den äldre personen central. 

Enligt tidigare forskning om personcentrerad vård anses människan vara en 

självbestämmande individ och det övergripande målet med personcentrerad vård är att 
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sträva efter ett meningsfullt liv. För att möjliggöra detta behöver sjuksköterskor ta del av den 

äldre personens berättelse om sitt liv.  

Eftersom det saknas kunskapssammanställningar avseende sjuksköterskors 

personcentrerade vård på äldreboende är det svårt att veta vad som krävs för att 

sjuksköterskor ska kunna arbeta personcentrerat på äldreboende. En 

kunskapssammanställning kan bidra med en helhetsbild av kunskapsområdet och ge 

förståelse för sjuksköterskors personcentrerade vård. En helhetsbild av området kan även 

underlätta utveckling av personcentrerad vård på äldreboenden. Detta eftersom det kan 

användas som underlag till diskussion och värdegrundsarbete som stödjer äldre personers 

behov.  

4 SYFTE 

Syftet är att göra en sammanställning av forskning om sjuksköterskors personcentrerade 

vård på äldreboende ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

5 METOD 

Examensarbetet är en litteraturstudie där forskning från kvalitativa studier om 

personcentrerad omvårdnad förts samman till ett nytt övergripande resultat, en metasyntes. 

På så sätt framkommer en helhetsbild av det beforskade området från andra liknande studier 

med kvalitativ dataanalys. (Willman & Stoltz 2017).   

Ett urval av den kunskap som finns tillgänglig från tidigare kvalitativa studier om 

sjuksköterskors personcentrerade vård på äldreboende har använts som data och underlag 

för resultatet i examensarbetet. 

5.1 Urval och datainsamling 

Inför urval och datainsamling klargjordes de centrala områdena för examensarbetet utifrån 

syftet: fenomenet, vems perspektiv som skulle beskrivas och vilket sammanhang som avsågs. 

Fenomenet utgörs av personcentrerad vård utifrån sjuksköterskors perspektiv inom 

sammanhanget kommunala äldreboenden. Genom att klargöra det centrala i syftet 

säkerställdes att de urvalda sökorden utgick från syftet för examensarbetet.  

Kriterier för urval formulerades innan sökning för att hitta artiklar som var relevanta för 

syftet. Begränsningar i sökningen var att studierna var vetenskapliga och kvalitetsgranskade 

samt skrivna på svenska eller engelska. Ytterligare begränsningar var att studierna var 
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publicerade inom en femtonårsperiod och att de var från Europa. Detta för att forskningen 

skulle vara så aktuell som möjligt och att sammanhang och perspektiv skulle likna de i 

Sverige.  

Inför datainsamlingen togs stöd av bibliotekarie för identifikation av sökord och 

genomförande av sökningen. De sökord som identifierades och användes i olika 

kombinationer var: assisted living, dementia, documentation, elderly care, gerontologic care, 

long term care, nurse perspective, nursing, nursing home, nursing practice, older people, 

patient centred care, person centred care, residential care. De valda sökorden användes i 

databasen Cinahl och kombinerades med den boelska operatorn AND. Sökningen på person 

centred care AND older people AND nursing gav 426 träffar och från denna sökkombination 

valdes två artiklar till resultatet. Sökkombinationen patient centred care AND nursing AND 

documentation gav 105 träffar och resulterade i en artikel till resultatet. Slutligen gav 

sökkombinationen person centred care AND nursing AND dementia 465 träffar och därifrån 

valdes två artiklar till resultatet. Vi har redovisat sökningen på inkluderade artiklar och valt 

att inte redovisa sökningar där träffarna inte var aktuella för litteraturstudien. I sökningar 

som inte redovisas användes även den boelska operatorn OR tillsammans med AND. 

Sökförfarandet presenteras i en sökmatris, se bilaga B.  

Vid sökningarna granskades titlarna på alla sökträffar utifrån relevans. När titeln var relevant 

för examensarbetets syfte lästes sammanfattningen och om artikeln fortfarande var relevant 

för examensarbetets syfte skrevs artikeln ut och lästes i sin helhet. På detta sätt inkluderas 5 

artiklar till examensarbetet. Här gjordes även exklusioner av artiklar som inte hade 

sjuksköterskeperspektiv eller inte var inom äldreomsorg.  

Datainsamlingen fortsatte sedan manuellt genom att granska referenslistorna från de redan 

inkluderade 5 artiklarna. De titlar som verkade relevanta söktes fram via Google Scholar. Här 

frångicks begränsningar av ursprungsland och publikationsår eftersom artiklar från 

Australien och Kanada samt en artikel med publikationsår 2003 bedömdes relevanta. På så 

sätt inkluderades ytterligare fem artiklar. 

De inkluderade artiklarna kvalitetsgranskades utifrån granskningsmall för kvalitativa studier 

(Forsberg & Wengström 2013), se bilaga C. För att inkluderas i examensarbetet behövde 

artiklarna hålla medel eller hög kvalitet. Sex artiklar bedömdes ha hög kvalitet och fyra 

bedömdes ha medel kvalitet. Bedömning utgick ifrån att när majoriteten av frågorna i 

granskningsmallen fick kraven uppfyllda blev skattningen av artikeln hög och fick hälften av 

frågorna i granskningsmallen kraven uppfyllda bedömdes kvaliteten medel. Om frågorna i 

granskningsmallen hade fått mindre än hälften av kraven uppfyllda hade artikeln bedömts 

som låg, detta förekom dock inte. 

5.2 Dataanalys 

I analysen användes systematisk textkondensering enligt Malterud (2012). Analysen 

innefattar fyra faser och innebär att studiernas resultat kombineras och leder till nya 

perspektiv som redovisas via kodgrupper, subgrupper och kategorier. I första fasen av 

analysen lästes de inkluderade artiklarnas resultat översiktligt, med fågelperspektiv, för att 

skapa en första förståelse. Denna fas i analysen gjordes i soffan. Därefter lästes de 
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grundligare för att finna teman som beskrev artiklarnas resultat och som ytterligare bidrog 

till förståelse för innehållet och vad artiklarna handlade om. 

I nästa fas lästes artiklarna igen, mer grundligt vid skrivbordet, för att hitta meningsbärande 

enheter som svarade på syftet. Delarna som svarade på syftet markerades, översattes till 

svenska, skrevs ut och kontrollerades mot syftet. De meningsbärande enheter som hade 

något gemensamt grupperades tillsammans och fördes in i en matris. Återigen lästes de 

meningsbärande enheterna och de med gemensamma innebörder fördes samman i 

kodgrupper. Denna fas i analysen krävde flera läsningar och meningsbärande enheter 

flyttades mellan kodgrupperna. Här krävdes flexibilitet och ändringar gjordes fortlöpande. 

Tredje fasen innebar att utforska de gemensamma dragen för kodgrupperna och konstruera 

subgruppsbenämningar utifrån dessa. Även detta arbete krävde flera läsningar, 

omflyttningar och omformuleringar. I sista fasen granskades meningsbärande enheter, 

kodgrupper och subgrupper fram och tillbaka för att se att dessa hängde samman och 

svarade mot syftet. Det vill säga en meningsbärande enhet granskades mot kodgrupp och 

subgrupp för att se att dessa hörde ihop. Sedan granskades subgrupp mot kodgrupp och 

meningsbärande enheter för att syntetisera och utifrån detta arbete kunde två kategorier 

formuleras vilka utgör grunden för examensarbetets resultat, se tabell nedan. 

 

Kodgrupper Subgrupper Kategorier 

Att bjuda in den äldre 
personen 

Att ha ett delat 
beslutsfattande 

Att skapa vårdande relationer 
med den äldre personen 

Att ha inre resurser 

Att engagera sig i den äldre 
personen 

Att ta vara på den äldre 
personens livsberättelse 

Att ha professionellt 
förhållningssätt 

 

Att samarbeta med 
arbetsgruppen kring den äldre 
personen 

Att samarbeta med anhöriga 
kring den äldre personen 

Att arbeta i team Att ha yttre resurser 

Att ha en värdegrund som styr 
förhållningssätt och rutiner 

Att leda den äldre personen 
och arbetsgruppen genom 
reflektion 

Att arbeta mot gemensamt 
mål 

 

Tabell över kodgrupper, subgrupper och kategorier. 
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5.3 Etiska överväganden 

Litteraturstudier ska innefatta etiska överväganden (Forsberg & Wengström 2013) och enligt 

Vetenskapsrådet (2017) finns fyra huvudkrav som forskning ska följa. Samtliga artiklar i 

examensarbetet har beskrivit att etisk prövning har genomförts. Nedan beskrivs 

Vetenskapsrådets (2017) huvudkrav var för sig med efterföljande exempel på hur detta 

framgått i de artiklar som utgör grunden för examensarbetets resultat. Informationskravet 

innebär att deltagarna är informerade om vilka villkor som gäller för deltagandet och att det 

är frivilligt. I de inkluderade artiklarna har det tydligt framgått att det är frivilligt att delta 

och att deltagarna har rätt att avbryta sitt deltagande. Samtyckeskravet handlar om att 

deltagarna lämnat sitt samtycke till att delta. Även detta har framgått i examensarbetets 

artiklar. Konfidentialitetskravet innefattar sekretess om deltagarnas personuppgifter. I de 

artiklar som utgör grunden för examensarbetets resultat har medvetenhet om deltagarnas 

sårbarhet och anonymitet lyfts. Nyttjandekravet betyder att uppgifter som är insamlade för 

forskning endast ska användas till den forskning som avses. I de artiklar som utgör grunden 

för examensarbetets resultat var information om detta minimal.  

Genom att resultatet presenteras sanningsenligt och med tydlig referering till APA (The 

American Psychological Association) har plagiering, förfalskning och förvrängning av data 

kunnat undvikas (Codex 2018). Översättning från engelska till svenska har skett med 

noggrannhet. Artiklarna som utgör resultatet i examensarbetet är samtliga peer-reviewed, 

vilket innebär att de granskats av andra forskare för att säkerställa vetenskaplig kvalitet 

(Henricson 2017). Artiklarna som utgör resultatet i examensarbetet redovisas och 

presenteras sanningsenligt utan förvrängning av data. Likaså presenteras examensarbetets 

analys sanningsenligt utifrån vald analysmetod och utan förvrängning. 

6 RESULTAT 

Materialet som litteraturstudiens resultat bygger på har rekontextualiserats till två kategorier 

som beskriver sjuksköterskornas personcentrerade vård på äldreboenden. Dessa är att 

sjuksköterskorna har inre resurser och yttre resurser. I de artiklar som resultatet bygger på 

benämns den äldre personen i vissa fall som boende eller äldre person, i något fall även 

patient. För att kontextualisera texten har vi uteslutande valt att använda benämningen den 

äldre personen i resultatet.  

6.1 Att ha inre resurser 

Att ha inre resurser beskrivs som att sjuksköterskorna som arbetar på äldreboendet skapar 

vårdande relationer med den äldre personen och som att ha professionellt förhållningssätt. 

Detta förhållningssätt skapar ramar för hur relationen tar sig uttryck. 
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6.1.1 Att skapa vårdande relationer med den äldre personen  

 

Att skapa vårdande relationer med den äldre personen på äldreboendet beskrivs som att 

sjuksköterskorna bjuder in den äldre personen och att sjuksköterskorna och den äldre 

personen har ett delat beslutsfattande. En vårdande relation börjar med att 

sjuksköterskorna visar intresse och vilja att lära känna den äldre personen. Med hjälp av 

relationen kan sjuksköterskorna stärka den enskilde äldre personens resurser och på så sätt 

få dem att känna sig delaktiga i sin vård. 

Att sjuksköterskorna bjuder in den äldre personen till en vårdande relation beskrivs som att 

relationen inleds med att sjuksköterskorna på äldreboendet visar att hon eller han 

värdesätter den enskilde äldre personen (Brown Wilson 2009). Sjuksköterskorna behöver 

även värdesätta och stärka relationen till den äldre personen för att relationen ska kunna 

fördjupas (Clarke, Hanson & Ross 2003; Brown Wilson 2009; Edvardsson, Fetherstonhaugh 

& Nay 2010). Detta beskrivs kunna ske genom att visa intresse (Clarke, Hanson & Ross 2003) 

och engagemang samt genom interaktion och anknytning (McGilton & Boscart 2007; 

Broderick & Coffey 2012) som ett samarbete (Clarke, Hanson & Ross 2003) eller ömsesidigt 

partnerskap (McGilton & Boscart 2007). När sjuksköterskorna och den äldre personen 

upplever samhörighet (McGilton & Boscart 2007; Brown, McWilliam & Ward-Griffin 2006) 

stöds den äldre personens väg mot hälsa. Förutom engagemang, interaktion och anknytning 

beskrivs relationen mellan den äldre personen och sjuksköterskorna på äldreboendet bli mer 

jämlik när sjuksköterskorna frångår sin maktutövande position (Brown, McWilliam & Ward-

Griffin 2006). Det ger förutsättningar för en atmosfär som möjliggör interaktion med den 

äldre personen (Lynch, McCance, McCormack & Brown 2018) där sjuksköterskorna på 

äldreboendet är närvarande i mötet (Broderick & Coffey 2012) och lyssnar (Lynch, McCance, 

McCormack & Brown 2018). På så sätt skapas möten med djupare förståelse för den äldre 

personens upplevelser, behov, känslor och beteenden (McGilton & Boscart 2007; Lynch, 

McCance, McCormack & Brown 2018). I sådana möten kan den äldre personen dela med sig 

av sina erfarenheter och sin bakgrund, sin livsberättelse, vilket bildar ett band mellan 

sjuksköterskorna och den äldre personen (Clarke, Hanson & Ross 2003). Detta engagemang 

och partnerskap mellan sjuksköterskorna och den äldre personen är ömsesidigt (McGilton & 

Boscart 2007). Den information som blir tillgänglig för sjuksköterskorna i dessa möten 

understödjer planeringen av den äldre personens vård. I denna vårdplanering 

uppmärksammas, respekteras och dokumenteras (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 2010) 

den äldre personens önskemål (Broderick & Coffey 2012) självupplevda problem, känslor och 

välbefinnande (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 2010). 

Att sjuksköterskorna och den äldre personen har ett delat beslutsfattande beskrivs som att 

sjuksköterskorna på äldreboende stödjer den äldre personen i att känna sig värdefull, 

kompetent och respekterad. Detta för att kunna vara delaktig i beslut som berör deras dagliga 

tillvaro (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Vid ett delat beslutsfattande ges den 

äldre personen information (Broderick & Coffey 2012; Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 

2010) för att kunna upptäcka, besluta och utvecklas i partnerskap med sjuksköterskorna om 

sin vård på äldreboendet (Brown, McWilliam & Ward-Griffin 2006; Laitinen, Kaunonen & 

Åstedt-Kurki 2010). På så sätt stärks den äldre personens självständighet genom partnerskap 

(Brown, McWilliam & Ward-Griffin 2006; Broderick & Coffey 2012; Laitinen, Kaunonen & 

Åstedt-Kurki 2010). Det som sjuksköterskorna och den äldre personen gemensamt kommer 

överens om behöver dokumenteras för att stödja den äldre personens autonomi (Laitinen, 
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Kaunonen & Åstedt-Kurki 2010). För att stärka självförtroende och autonomi hos den äldre 

personen behöver sjuksköterskorna involvera den äldre personen i aktiviteter som är 

anpassade till hans eller hennes förmågor (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Det 

beskrivs också att sjuksköterskorna behöver uppmärksamma den äldre personens inflytande 

på gemenskapen på äldreboendet (Brown Wilson 2009). För att kunna skapa gemenskap, 

delaktighet och en livsbejakande miljö behöver sjuksköterskorna bjuda in den äldre personen 

på äldreboendet att delta i meningsfulla aktiviteter. Det kan handla om firande av olika 

högtider och festligheter vilket bidrar till gemenskap, delaktighet och en livsbejakande miljö 

på äldreboendet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). 

6.1.2 Att ha professionellt förhållningssätt 

Att ha ett professionellt förhållningssätt beskrivs som att sjuksköterskorna engagerar sig i 

den äldre personen och tar vara på den äldre personens livsberättelse. Sjuksköterskorna 

behöver involvera sig i den äldre personens situation för att få kännedom om vilka behov som 

finns idag och samtidigt ha förståelse för att den äldre personens bakgrund och erfarenheter 

har betydelse för den äldre personens beteende, önskemål och behov på äldreboendet.  

Att sjuksköterskorna engagerar sig i den äldre personen förutsätter att omvårdnad är 

kärnan i sjuksköterskornas arbete på äldreboendet, både känslomässigt och som åtagande 

(Brown, McWilliam & Ward-Griffin 2006). Detta beskrivs som att sjuksköterskorna har 

kännedom om den äldre personens intressen, egenheter och vad han eller hon föredrar 

genom att lägga märke till detaljer som den äldre personen gillar och försöker erbjuda det. 

Denna vetskap behöver omsättas och användas i praktiken för att sjuksköterskorna ska 

kunna inleda samtal, aktiviteter och rutiner som är betydelsefulla för den äldre personen på 

äldreboendet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Det är därmed genom erfarenhet 

och kunskap om den äldre personens hälsa och sjukdom som sjuksköterskorna kan erbjuda 

insatser för att uppnå välbefinnande och helhetssyn utifrån den äldre personens behov 

(Heath 2010; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Därtill blir det nödvändigt att 

dokumentera för att kunna följa förbättringar eller försämringar avseende den äldre 

personens tillstånd och förmågor (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 2010). 

Att sjuksköterskorna tar vara på den äldre personens livsberättelse beskrivs som en 

förutsättning för att kunna bekräfta den äldre personen (Clarke, Hanson & Ross 2003; 

McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper 2010; Brown Wilson 2009) vilket samtidigt 

möjliggör att den äldre personens röst blir hörd (McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper 

2010). Att sjuksköterskorna på äldreboendet tar vara på livsberättelsen beskrivs som att 

sjuksköterskorna tar del av den äldre personens bakgrund för att lära känna den äldre 

personen vilket ger förståelse för de beteenden, humör, temperament och behov han eller 

hon har (Clarke, Hanson & Ross 2003; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Genom 

den äldre personens livsberättelse ges möjlighet att se den äldre personen ur hela sitt livs 

spektra istället för bara sin medicinska diagnos och fysiska behov (Clarke, Hanson & Ross 

2003). Att lära känna den äldre personens bakgrund lyfter fokus från beteenden hos den 

äldre personen som kan tyckas utmanande och ger förståelse för att bakgrunden har format 

den äldre personen till det han eller hon är idag (McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper 

2010). När sjuksköterskorna på äldreboendet stödjer den äldre personen att vara den person 

han eller hon var innan sjukdom får den äldre personen hjälp att leva ett så normalt liv som 

möjligt (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010) och den äldre personens övertygelser, 

värderingar, självbild och spiritualitet kan tillvaratas (Broderick & Coffey 2012). Det beskrivs 
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också att sjuksköterskorna har förståelse för att hemmiljön på äldreboendet kan medverka 

till en djupare insikt och mottaglighet för den äldre personen (Brown, McWilliam & Ward-

Griffin 2006). Därför uppmärksammas vikten av att göra atmosfären på äldreboendet 

hemlikt (Brown Wilson 2009) och den äldre personen erbjuds att vara i bekanta miljöer. En 

bekant och personlig boendemiljö på äldreboendet skapas med föremål som fotografier, 

möbler, växter, dekorationer och andra minnessaker för att bibehålla den äldre personens 

identitet och påminna om den äldre personens unicitet (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 

2010).  

6.2 Att ha yttre resurser 

Att ha yttre resurser beskrivs som att på äldreboendet arbeta i team och att arbeta mot ett 

gemensamt mål. Samarbete och gemensam riktning i omvårdnaden bidrar till att den äldre 

personens livsberättelse är i fokus och bidrar till att den äldre personen är i centrum för 

vården. 

6.2.1 Att arbeta i team 

Att arbeta i team beskrivs som att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen och 

med anhöriga kring den äldre personen. För att sjuksköterskorna ska få en helhetsbild av 

den äldre personen behövs båda dessa perspektiv. 

Att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen kring den äldre personen beskrivs 

som en inkluderande sammanhållning i arbetsgruppen på äldreboendet som genomsyras av 

samarbete, uppskattning och förtroende där varje individ blir sedd genom öppen och 

tillåtande kommunikation (Lynch, McCance, McCormack & Brown 2018). I ett sådant 

samarbete värdesätter, stärker och bibehåller sjuksköterskorna relationer med 

arbetsgruppen på äldreboendet (Clarke, Hanson & Ross 2003; Brown Wilson 2009; 

Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). Arbetsgruppen beskrivs som ett team där 

kontinuitet i teamet främjar trygghet hos de äldre personerna (Brown Wilson 2009). Teamet 

på äldreboendet samarbetar kring de äldre personernas livsberättelse (Clarke, Hanson & 

Ross 2003) och genom dialog framkommer lösningar som gynnar de äldre personerna. 

Sjuksköterskorna har det övergripande omvårdnadsansvaret för de äldre personerna men 

deltar inte alltid i det patientnära arbetet på äldreboendet. De samarbetar dock med 

arbetsgruppen som ser de äldre personernas dagliga status och behov och som därför kan 

delge information till sjuksköterskorna (Brown Wilson 2009). 

Att sjuksköterskorna samarbetar med anhöriga kring den äldre personen beskrivs som att 

sjuksköterskorna värdesätter, stärker och bibehåller relationer med anhöriga (Clarke, 

Hanson & Ross 2003; Brown Wilson 2009; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010) 

genom en kontinuerlig, förtroendefull dialog (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). I 

relationen med anhöriga sker ett samarbete kring den äldre personens livsberättelse (Clarke, 

Hanson & Ross 2003) och anhöriga bjuds in för att delge sin unika kunskap om den äldre 

personen för att denna kunskap ska kunna tillvaratas i vården (Edvardsson, Fetherstonhaugh 

& Nay 2010). Samarbetet beskrivs också som att sjuksköterskorna på äldreboendet 

dokumenterar den äldre personens kontakt med familjemedlemmar, besök och 
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telefonkontakter. Eftersom anhöriga har varit involverade i den äldre personens liv tidigare 

kan de bidra med sin bild av den äldre personen (Laitinen, Kaunonen & Åstedt-Kurki 2010). 

6.2.2 Att arbeta mot gemensamt mål 

Att arbeta mot gemensamt mål beskrivs som att arbetsgruppen har en värdegrund som styr 

förhållningssätt och rutiner och att sjuksköterskorna leder den äldre personen och 

arbetsgruppen genom reflektion. Värdegrunden styr i vilken riktning arbetet utförs på 

äldreboendet och reflektion bidrar till medvetenhet.  

Att arbetsgruppen har en värdegrund som styr förhållningssätt och rutiner stödjer ett 

relationsinriktat arbetssätt (Brown Wilson 2009) vilket beskrivs som att rutiner i 

omvårdnadsarbetet på äldreboendet utgår från den äldre personens önskemål och behov 

istället för arbetsgruppens (Brown Wilson 2009; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010). 

Det beskrivs som att arbetsgruppen har ett förhållningssätt där det finns flexibilitet och 

förståelse för hur det är att bo på ett äldreboende (Brown Wilson 2009). När värdegrunden 

styr förhållningssätt och rutiner på äldreboendet ligger fokus på vård och samvaro med den 

äldre personen. När det finns andra uppgiftsfokuserade arbetsuppgifter (Heath 2010; 

Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay 2010) stödjer sjuksköterskorna arbetsgruppen till att 

skifta fokus från ”görande” till ”varande” med den äldre personen i vårdprocessen (Lynch, 

McCance, McCormack & Brown 2018). 

Att sjuksköterskorna leder den äldre personen och arbetsgruppen genom reflektion beskrivs 

som att sjuksköterskorna med reflektionens hjälp blir medvetna om sina egna känslor och 

därigenom ger den äldre personen och arbetsgruppen på äldreboendet utrymme att 

reflektera kring sina värderingar och övertygelser. Det bidrar också till att sjuksköterskorna 

kan entusiasmera arbetsgruppen att med tillfredställelse agera i vården (Lynch, McCance, 

McCormack & Brown 2018). När sjuksköterskorna använder sitt ledarskap stärks den 

vårdande kulturen på äldreboendet och sjuksköterskorna är delaktiga i hur relationerna 

utvecklas (Brown Wilson 2009). 

7 DISKUSSION 

Diskussionen presenteras i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion och etikdiskussion. 

7.1 Metoddiskussion 

Intresse fanns för att göra en empirisk intervjustudie men då examensarbetet skrevs 

parallellt med heltidsarbete ansågs en litteraturstudie mer lämplig att genomföra. Detta 

eftersom tidsaspekten för en intervjustudie blev för lång med tanke på att datainsamlingen 

krävde medverkan av externa parter. Då examensarbetet skulle uppnå avancerad nivå råddes 

vi att använda en mer komplex analysmetod. Möjligen hade en kvalitativ innehållsanalys 

kunnat genomföras men då endast kvalitativa data användes föll valet på att göra en 
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metasyntes. I efterhand kan konstateras att litteraturstudie blev ett lämpligt val av metod 

eftersom vi kunde uppnå syftet med att göra en sammanställning av forskning och därmed få 

en bild av kunskapsläget (Forsberg & Wengström 2013).  

I arbeten med kvalitativ design kan trovärdighet ses som ett paraplybegrepp. För att uppnå 

trovärdighet i examensarbetet krävs att tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet är 

beskrivna (Mårtensson & Fridlund 2017).  

Enligt Priebe och Landström (2017) säkras tillförlitligheten i resultatet genom att tydligt 

beskriva de moment som ingår i metoden. I examensarbetet är därför val av databas, urval 

och sökord beskrivna. I examensarbetets resultat ingår tio vetenskapliga artiklar, vilket 

motsvarar kraven för att metasyntesen ska bedömas som meningsfull (Willman & Stolz 

2017). Det var svårt och tidskrävande att finna dessa antal artiklar på grund av att flertalet av 

sökträffarna inriktade sig på andra kontext och hade annat perspektiv. Efter tillägg av 

manuell sökning kunde kravet uppfyllas. Eventuellt hade boelska operatorn OR kunnat 

användas i större utsträckning och ge fler sökträffar. Vi gjorde sökningar i PubMed men såg 

att träffarna liknade de vi fick i Cinahl. Dessutom ansåg vi att Cinahl var enklare att söka i. 

Eventuellt skulle vi ha gett sökning i andra databaser mer av vår tid för att möjliggöra fler 

relevanta sökträffar. Priebe och Landström (2017) menar vidare att granskning av kvalitet i 

valda artiklar säkrar tillförlitligheten i resultatet. Därför har granskning skett utifrån 

granskningsmall för kvalitativa studier. Henricson (2017) menar att tillförlitligheten i 

resultatet stärks när två författare kvalitetsgranskar var för sig för att sedan jämföra 

granskningarna. Granskning av artiklarnas kvalitet gjordes separat för att sedan tillsammans 

diskutera och värdera kvaliteten. Alla inkluderade artiklar höll medel- eller hög kvalitet och 

var peer-reviewed vilket är en styrka och ökar trovärdigheten. Tillförlitlighet handlar också 

om att beskriva hur förförståelse kan påverka forskningsprocessen gällande urval, 

datainsamling och analys. Förförståelse kan vara både en styrka och en svaghet (Mårtensson 

& Fridlund 2017). Enligt Priebe och Landström (2017) stärks studiens tillförlitlighet genom 

reflektion av förförståelse och erfarenheter kring valt ämne. Redovisningen av 

tillvägagångssättet ska vara så öppet som möjligt för att se hur resultatet vuxit fram i syfte att 

fastställa trovärdigheten i studien. Vår förförståelse om sjuksköterskor på äldreboende 

kommer från erfarenheter från arbete som sjuksköterska på äldreboende och som lärare till 

studenter som gör verksamhetsförlagd utbildning inom området. För att undvika att 

resultatet motsvarar på förhand uppsatta förväntningar har förförståelsen gemensamt 

reflekterats genomgående.  

Giltighet innebär att påvisa resultatets rimlighet (Mårtensson & Fridlund 2017). I vårt 

examensarbete har vi noggrant analyserat artiklarna tillsammans med hjälp av 

textkondensering för att få fram giltiga resultat (Malterud 2012). Exempel från 

analysprocessen finns beskriven i examensarbetet för att uppnå giltigheten (Malterud 2014). 

Diskussioner har förts om resultatets rimlighet både mellan författarna och handledare. Det 

är dock fortfarande möjligt att någon annan kan få fram andra kategorier. Malterud (2012) 

framhåller ett specifikt antal subgrupper i resultatet vilket inte varit möjligt att uppnå genom 

det begränsade antalet artiklar. Möjligen var analysmetoden för komplex för att analysera 

redan analyserat material. Med hjälp av reflektioner mellan författarna och vägledning av 

handledare har förståelse för analysmetoden och en metasyntes ändå varit möjligt att uppnå. 

Analysen var även en tidskrävande process men tidsåtgången var också en hjälp för att uppnå 

kvalitet då vi tillsammans bearbetat materialet ingående. Mårtensson och Fridlund (2017) 

menar att vald analysmetod ska bidra till att syftet besvaras. Eftersom vårt syfte kunde 
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besvaras med hjälp av Malteruds textkondesering (2012) så fortsatte analysarbetet utifrån 

denna metod.  

Överförbarhet handlar om huruvida resultatet kan överföras till andra områden, grupper 

eller situationer. Överförbarhet förutsätter att urvalsprocess, datainsamling och resultat är 

grundligt beskrivet (Henricson 2017, Mårtensson & Fridlund 2017). Tillförlitlighet och 

giltighet är tydligt beskrivet för att bidra till examensarbetes överförbarhet. Därutöver är 

examensarbetets resultat överförbart till andra vårdkontext och situationer där möten och 

relationer mellan sjuksköterskor och patienter förekommer. I tidigare forskning om 

personcentrerad vård framkommer strävan efter självbestämmande och meningsfullt liv. 

Detta är inte enbart aktuellt för äldre personer utan kan överföras till andra grupper av 

patienter. Examensarbetets resultat bygger på forskning från huvudsakligen Europa men 

även forskning från Kanada och Australien inkluderades. Sjuksköterskors personcentrerade 

vård är centralt i examensarbetet och därmed finns en överförbarhet oavsett land och 

sjukvårdssystem. 

7.2 Resultatdiskussion 

Resultatet; sjuksköterskors inre och yttre resurser, diskuteras utifrån examensarbetets 

teoretiska referensram personcentrerad vård. I tidigare forskning beskrivs personcentrerad 

vård som patientens rättigheter, miljöns betydelse, patientberättelse, partnerskap och 

dokumentation och dessa utgör rubriker i resultatdiskussionen. 

7.2.1 Patientens rättigheter 

Att den äldre personens rättigheter är betydelsefulla för personcentrerad vård framkommer i 

resultatet som att sjuksköterskorna och den äldre personen har ett delat beslutsfattande. När 

beslutsfattandet är ömsesidigt tillvaratas den äldre personens önskemål och behov vilket gör 

honom eller henne delaktig i beslut gällande sin tillvaro. Tidigare forskning (Norberg 2010) 

beskriver kopplingen till personens rättigheter som information, deltagande i beslut och att 

få sin integritet respekterad. Detta ligger i linje med Hälso- och sjukvårdslagens (HSL 

2017:30) och Socialtjänstlagens (SFS SoL 2001:453) fastställande om patientens rättigheter 

och också med tidigare forskning som menar att patientens rättigheter är drivkraften bakom 

personcentrerad vård (McCormack 2003, 2004). I resultatet förefaller den äldre personens 

rättigheter bli synliga i personcentrerad vård genom att sjuksköterskorna engagerar sig och 

bjuder in till en jämlik relation för att kunna se behoven. Den äldre personens rättigheter 

visar sig i resultatet som att sjuksköterskorna tar vara på den äldre personens livsberättelse 

och genom den lär känna den äldre personens historia och inte bara ser personen som den är 

idag. På så sätt finns möjlighet att se den äldre personen ur helhetsperspektiv. Det stämmer 

väl överens med tidigare forskning som framhåller att personcentrerad vård utvecklats för att 

lyfta patientens perspektiv och erfarenheter (McCormack, Roberts, Meyer, Morgan & Boscart 

2012). Edvardsson et al. (2008) menar också att den äldre personens förmågor och resurser 

behöver prioriteras. Både den äldre personens bakgrund och hans eller hennes befintliga 

resurser ger sjuksköterskorna en tydlig bild av den äldre personen och får då möjlighet att 

stödja behoven. Detta gynnar personcentrerad vård. Resultatet framhåller att den äldre 

personens rättigheter stärks genom att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen 

kring den äldre personen och har en värdegrund som styr förhållningssätt och rutiner. När 
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sjuksköterskorna och arbetsgruppen samarbetar främjas trygghet hos den äldre personen. 

Detta kan även jämföras med Moore, Britten, Lydahl, Naldemirci, Elam och Wolf (2017) som 

framhåller att den äldre personens delaktighet behöver stärkas och där har sjuksköterskorna 

och arbetsgruppen en betydande roll. Den äldre personens del i detta samarbete förutsätter 

att han eller hon känner trygghet i gemenskapen på äldreboendet (Moore, Britten, Lydahl, 

Naldemirci, Elam & Wolf 2017). För att den äldre personen ska uppleva trygghet framhålls 

vikten av kontinuitet i vårdkedjan (Svensk sjuksköterskeförening 2017), vilket kan ses 

problematiskt eftersom kontinuitet är svårt att upprätthålla med dagens brist på 

sjuksköterskor på äldreboende. 

7.2.2 Miljöns betydelse 

I resultatet synliggörs miljöns betydelse för personcentrerad vård som att sjuksköterskorna 

bjuder in den äldre personen till en relation. Detta sker i en miljö som är öppen och tillåtande 

för den äldre personen att vara sig själv. I en tillåtande boendemiljö kan känslan av 

gemenskap ge en större förståelse för vem den äldre personen är som person. I tidigare 

forskning är en främjande faktor för personcentrerad vård att det bor färre antal personer på 

samma avdelning. Detta kan tänkas leda till att de äldre personerna känner mer trygghet när 

hemmiljön är lugn och bekant.  Enligt resultatet skapas en tillåtande boendemiljö genom att 

sjuksköterskorna tar vara på den äldre personens livsberättelse. Att miljön är öppen och 

tillåtande framhålls även i tidigare forskning som påvisar att känslan av hemtrevnad stödjer 

personcentrerad vård. För att möjliggöra känslan av hemtrevnad kan social samvaro och 

meningsfulla aktiviteter erbjudas på äldreboendet (Nordin, McKee, Wallinder, von Koch, 

Wijk & Elf 2017). Vilka aktiviteter den äldre personen finner meningsfulla framkommer i en 

engagerad relation mellan sjuksköterskorna och den äldre personen. I resultatet förefaller det 

också som att miljön inverkar på möjligheterna till personcentrerad vård i avseende att 

sjuksköterskorna och den äldre personen har ett delat beslutsfattande. Det kan, enligt 

tidigare forskning, visa sig som att sysselsättningar på äldreboendet är anpassade och 

betydelsefulla för den äldre personen (Nordin, McKee, Wallinder, von Koch, Wijk & Elf 

2017). Resultatet visar miljöns betydelse för personcentrerad vård på så sätt att 

sjuksköterskorna engagerar sig i den äldre personen. I en relation som genomsyras av 

engagemang synliggörs den äldre personens intressen och behov. Detta är förenligt med 

Nordin, McKee, Wallinder, von Koch, Wijk och Elf (2017) som påvisar att när aktiviteterna på 

äldreboendet utgår från den äldre personens individuella behov kan känsla av trygghet och 

välbefinnande infinna sig. Vidare i resultatet framkommer miljöns betydelse för 

personcentrerad vård som att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen kring den 

äldre personen och därmed främjar trygghet genom kontinuitet och förtroende. I resultatet 

visar sig miljöns betydelse som att arbetsgruppen har en värdegrund som styr 

förhållningssätt och rutiner. Dessa rutiner utgår ifrån den äldre personens önskemål och 

behov istället för organisationens och att fokus ligger på samvaro med den äldre personen. 

Detta stämmer överens med tidigare forskning (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & 

Edvardsson 2017) som också lyfter vikten av en gemensam värdegrund. Hela organisationen 

behöver präglas av samarbetsvilja och en strävan efter utveckling för att uppnå 

personcentrerad vård på äldreboendet. För att synliggöra vikten av ett gemensamt mål i 

verksamheten behöver arbetet med värdegrunden prioriteras på de olika nivåerna i 

organisationen. Genom att tillbringa tid med den äldre personen och därmed bidra till 

trygghet och välbefinnande hos denne kan det frigöras tid till praktiska göromål vid ett annat 

tillfälle. Vidare framkommer det i resultatet att miljöns betydelse synliggörs genom att 
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sjuksköterskorna leder den äldre personen och arbetsgruppen genom reflektion. Även i 

tidigare forskning (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson 2017) framhålls att 

handledning i arbetsgruppen främjar en personcentrerad miljö. Handledning och reflektion 

är begrepp som ligger nära varandra som båda leder till en medvetenhet riktat till 

sjuksköterskan men även gentemot de äldre personerna på boendet. Det leder till en 

genomtänkt omvårdnad istället för ett rutinmässigt oreflekterat görande. Miljöns betydelse 

för personcentrerad vård visar sig i resultatet genom sjuksköterskornas ledarskap vilket 

stärker ett personcentrerat arbetssätt. I tidigare forskning (Backman, Sjögren, Lindkvist, 

Lövheim & Edvardsson 2016) framkommer att den psykosociala arbetsmiljön påverkas 

positivt av att ledarskapet stödjer personcentrerad vård. McCormack (2004) och McCormack 

et al. (2010) beskriver också miljöns betydelse för personcentrerad vård både utifrån 

patienters boendemiljö samt sjuksköterskors och arbetsgruppens arbetsmiljö. Därmed är 

resultatets fynd gällande miljöns betydelse för personcentrerad vård väl överensstämmande 

med tidigare forskning (McCormack 2004, McCormack et al. 2010) och kan därför ses som 

ett prioriterat område. 

7.2.3 Patientberättelse 

I resultatet framkommer att patientberättelsen har betydelse för personcentrerad vård i 

avseende att sjuksköterskorna bjuder in den äldre personen till en relation. Även tidigare 

forskning framhåller att patientberättelsen är en förutsättning för personcentrerad vård 

eftersom det är genom den patientens behov blir synliga (Dahlberg & Segesten 2010, Doran, 

Noonan, Doody 2019, Ekman & Norberg 2013, Kristensson Uggla 2014, McCormack 2004, 

Moore et al. 2017) Resultatet visar att sjuksköterskorna behöver ha ett genuint intresse för 

den äldre personens liv och hans eller hennes bakgrund för att kunna fördjupa relationen. 

Det bekräftas av Kristensson Uggla (2014) som konstaterar att patientberättelsen är ett 

redskap för sjuksköterskor att förstå patienten och för patienten att få självkännedom. Även i 

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska lyfts att det är den äldre personens 

berättelse som är utgångspunkten för vårdmötet. I detta möte finns en ömsesidighet för 

varandras kunskap (Svensk sjuksköterskeförening 2017). Resultatet framhåller att när 

sjuksköterskorna engagerar sig i den äldre personen får hon eller han ta del av den äldre 

personens livsberättelse. Denna hjälper sjuksköterskorna att få kännedom om vad som är 

viktigt för den äldre personen; kroppsligt, själsligt och andligt. Detta överensstämmer med 

McCormack (2004) och Moore et al. (2017) som framhåller att patientberättelsen ger en bild 

av patientens sjukdomsupplevelse, livsmål och planer vilket kan förstås som att livsmål och 

planer är det själsliga och andliga för den äldre personen. Det överensstämmer också med 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) som påvisar att patientberättelsen ger sjuksköterskor 

möjlighet att ta reda på vad hälsa innebär för den specifika personen. Patientberättelsen 

beskrivs i resultatet som att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen som har den 

dagliga nära kontakten med den äldre personen och därigenom har information att bidra 

med. I resultatet påvisas även att samarbetet med anhöriga kring den äldre personen är av 

betydelse för personcentrerad vård. Det är i detta samarbete anhöriga delar med sig av sin 

kunskap om den äldre personen som en del av patientberättelsen. Detta överensstämmer 

med Doran, Noonan och Doody (2019) som lyfter anhörigas berättelser och arbetsgruppen 

information som betydelsefulla för sjuksköterskors personcentrerade vård.  
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7.2.4 Partnerskap 

Det förefaller i resultatet som att partnerskap är centralt i personcentrerad vård och visar sig 

som att sjuksköterskorna bjuder in, engagerar sig och tar vara på den äldre personens 

livsberättelse för att få en fördjupad relation. När sjuksköterskorna engagerar sig i den äldre 

personen skapas möjlighet till helhetssyn av den äldre personens behov. Detta kan jämföras 

med Ekman och Norberg (2013) och Dahlberg och Segesten (2010) som menar att 

sjuksköterskors förmåga till lyhördhet för patienters behov och resurser ingår i partnerskap 

vilket är centralt i personcentrerad vård. I resultatet framkommer partnerskap i 

personcentrerad vård i avseende att sjuksköterskorna samarbetar med arbetsgruppen och 

anhöriga kring den äldre personen. Genom dialog och samverkan samt att arbetsgruppen har 

en värdegrund som styr förhållningssätt och rutiner skapas partnerskap som är förknippat 

med flexibilitet, tid för reflektion och förståelse. Detta kan jämföras med McCance, Slater och 

McCormack (2008) som menar att partnerskap innehåller förståelse, förtroende och utbyte 

av kunskap mellan anhörig, patient och sjuksköterska. Även Moore, Britten, Lydahl, 

Naldemirci, Elam och Wolf (2017) samt Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att 

partnerskap innefattas av gemensamma beslut och målsättningar där sjuksköterskan 

tillsammans med patient och närstående bedömer, planerar, genomför och utvärderar 

vården. I resultatet visar sig partnerskap även som att sjuksköterskorna och den äldre 

personen har ett delat beslutsfattande vilket stärker den äldre personens självständighet och 

självbestämmande om sitt liv. Dessa delar handlar om integritet och värdighet vilket är 

centralt för personcentrerad vård (Svensk Sjuksköterskeförening 2017).  

Enligt resultatet är det en förutsättning för personcentrerad vård att sjuksköterskorna bjuder 

in den äldre personen till en relation. Detta beskrivs både inom patientberättelse och 

partnerskap där interaktion, ömsesidighet och samhörighet är centrala aspekter. Däremot 

beskrivs inte i resultatet att sjuksköterskorna behöver vara öppna för att själva bjudas in till 

relation av den äldre personen. Om sjuksköterskorna inte bjuds in till relation försvåras 

möjligheten till en jämlik och ömsesidig relation.  

7.2.5 Dokumentation 

I resultatet framkommer att dokumentationen är av betydelse för personcentrerad vård 

avseende att sjuksköterskorna tar reda på den äldre personens behov och känslor. När 

sjuksköterskorna dokumenterar dessa kan hon eller han följa förbättringar och försämringar 

hos den äldre personen. Dock är det utmanande att ge en helhetsbild av den äldre personen 

genom dokumentationen och att ge tillfälle för den äldre personen att ta del av den (Ekman & 

Norberg 2013). I tidigare forskning (Ekman, Swedberg, Taft, Lindseth, Norberg, Brink, 

Carlsson, Dahlin-Ivandoff, Johansson, Källgren, Lidén, Öhlén, Olsson, Rosén, Rydmark & 

Stibrant Sunnerhagen 2011) framkommer dessutom att den äldre personens känslor, tankar 

och farhågor om sin situation sällan dokumenteras av sjuksköterskorna men att denna typ av 

dokumentation är minst lika viktig som dokumentation av medicinska tillstånd och 

laboratorievärden. Betydelsen av denna dokumentation behöver uppmärksammas och ett 

uppdaterat resonemang kring sjuksköterskors dokumentation behöver föras. Sjuksköterskor 

har tidigare blivit lärda att dokumentera kort och koncist vilket kan ses som en motsättning 

till den personcentrerade dokumentationen där den äldre personens tankar och känslor 

behöver framträda. I resultatet framkommer betydelsen av att sjuksköterskorna och den 

äldre personen har ett delat beslutsfattande vilket också behöver framgå i dokumentationen, 

liksom samarbetet med anhöriga kring den äldre personen. Både att ha ett delat 
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beslutsfattande och att ta del av den äldre personens livsberättelse tolkas i resultatet som en 

del av sjuksköterskors inre resurser. Samarbete och delat beslutsfattande överensstämmer 

med Britten, Moore, Lydahl, Naldemirci, Elam och Wolf (2016) och Butterworth (2012) som 

poängterar att partnerskap och samspel mellan sjuksköterskorna och den äldre personen 

behöver synliggöras i dokumentationen.  

7.3 Etikdiskussion 

De etiska överväganden som beskrivs av Vetenskapsrådet (2017) har följts. Detta innebär att 

de artiklar som använts till resultatet har etiskt godkännande och har blivit peer-reviewed. 

Inga etiska frågeställningar har uppstått under examensarbetets genomförande. Under 

analysarbetet har syftet hela tiden varit styrande och alla fynd som svarat på syftet har 

inkluderats i examensarbetet. Därmed har förförståelse varit medvetandegjord och 

diskuterats kontinuerligt för att denna inte ska påverka analysen negativt. För att säkerställa 

att plagiering och stöld inte förekommer i examensarbetet har referenshanteringen varit 

noggrann (Codex 2019). 

8 SLUTSATS 

I resultatet beskrivs personcentrerad vård på äldreboende vara beroende av både  

sjuksköterskors inre resurser och yttre resurser. De inre resurserna innefattas av att 

sjuksköterskorna bjuder in den äldre personen till en relation, har ett delat beslutsfattande, 

engagerar sig i den äldre personen och tar vara på den äldre personens livsberättelse. 

Sjuksköterskors yttre resurser innefattas av att han eller hon samarbetar med arbetsgruppen 

och anhöriga kring den äldre personen, har en värdegrund som styr förhållningssätt och 

rutiner samt att sjuksköterskorna leder den äldre personen och arbetsgruppen genom 

reflektion. Sjuksköterskornas inre resurser påverkas av sjuksköterskornas egna tidigare 

erfarenheter, personlighet och egna mående. De påverkas också av att relationen mellan 

sjuksköterskorna och den äldre personen är svår att få jämlik då det enligt resultatet är 

sjuksköterskorna som ska bjuda in till denna relation vilket kan leda till en obalans i makt. 

De yttre resurserna påverkas av hur samarbetet fungerar i arbetsgruppen och mellan 

anhöriga och sjuksköterskorna. Även här spelar de inblandades personligheter in och hur 

arbetsmiljön och organisationen ser ut. Brist på tid till dokumentation, kommunikation och 

reflektion försvårar möjligheten till personcentrerad vård.  

9 KLINISK TILLÄMPBARHET 

Examensarbetets resultat kan användas som stöd och inspiration för sjuksköterskor och 

övrig vårdpersonal att utföra personcentrerad vård på äldreboenden. Personcentrerad vård 
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är applicerbar även i andra vårdkontext och på så vis kan examensarbetets resultat få 

spridning och överförbarhet. Med hjälp och stöd av detta material kan den äldre personens 

självbestämmande och delaktighet stärkas i vården. 
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BILAGA A ARTIKELMATRIS 

 

Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Broderick, M.C., 
Coffey, A. 
 
2013 
 
Irland 
 
 

Person-centred 
care in nursing 

documentation. 

Att undersöka 
sjuksköterskebedömningar 
och vårdplaner för 
patienter i äldrevård för 
att se hur 
dokumentationen påvisar 
ett personcentrerat 
arbetssätt hos 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ 
Omvårdnadsdokumentation 
från 6 patientjournaler 
Strategiskt urval 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
n=56 journalanteckningar 
 

Personcentrerad 
omvårdnad i 
dokumentationen 
beskrevs utifrån 
fem områden: 
dokumentation om 
patienters 
värderingar och 
övertygelser, 
delaktighet, delat 
beslutsfattande, att 
ha ett ödmjukt 
förhållningssätt 
samt en helhetssyn 
på vården. Det 
fanns brister i 
dokumentation i 
dessa områden. 
 

Hög 

Brown Wilson, C. 
 
2009 
 
Storbritannien 

Developing 
community in 
care homes 
through a 
relationship-

Att undersöka relationer 
mellan vårdpersonal och 
patienter på äldreboende 
och se vilka faktorer som 
bidrar till att utveckla 

Kvalitativ 
Observationer, 
fokusgrupper och intervjuer 
på 3 olika äldreboenden 
Strategiskt urval 

Organisation och 
struktur, ledarskap, 
personalkontinuitet,  
personalens 
värdegrund, 

Medel 
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centred 
approach. 

gemenskap. Induktiv innehållsanalys 
 
n=256 timmar observation, 
3 fokusgrupper och 25 
intervjuer 

samarbete med 
patienter och 
familjemedlemmar 
var faktorer som 
ingick i ett 
personcentrerat 
arbetssätt och hade 
en påverkan på 
relationer på 
äldreboenden. 
 

Brown, D., 
McWilliam, C., 
Ward-Griffin, C.  
 
2006 
 
Kanada 
 
 

Client-centred 
empowering 
partnering in 
nursing. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser efter 
implementering av ett 
personcentrerat arbetssätt 
med fokus på partnerskap. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade intervjuer 
Strategiskt urval 
Fenomenologisk analys 
 
n=8 intervjuer 

Sjuksköterskor 
genomgick tre faser 
i att börja vårda 
personcentrerat i 
partnerskap med 
patienter. En 
uppstart, 
identifiering av 
hinder samt väg 
framåt. 
 

Hög 

Clarke, A., 
Hanson, E.J., 
Ross, H. 
 
2003 
 
Storbritannien 
 

 

Seeing the 
person behind 
the patient: 
enhancing the 
care of older 
people using a 
biographical 
approach. 

Att undersöka om 
livsberättelser kan 
användas för förståelse av 
patientens behov samt till 
att främja 
personcentrerad vård. 

Kvalitativ 
Fokusgrupper, 
semistrukturerade 
intervjuer och 
observationer 
Strategiskt urval 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 

Livsberättelser 
möjliggjorde att se 
personen bakom 
patienten, att se 
dess behov och 
stärka relationer 
mellan vårdare och 
patienter. 

Medel 

Edvardsson, D., Promoting a Att beskriva vad Kvalitativ Kärnan av Hög 
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Fetherstonhaugh, 
D., Nay, R. 
 
2010 
 
Australien 
 

 

continuation of 
self and 
normality: 
person-centred 
care as 
described by 
people with 
dementia, their 
family members 
and aged care 
staff. 

personcentrerad vård 
innefattas av ur vårdares, 
patienters och anhörigas 
perspektiv.  

Fokusgrupper och 
semistrukturerade 
intervjuer 
Strategiskt urval 
Kvalitativ innehållsanalys 

personcentrerad 
vård utifrån 
vårdares perspektiv 
var att bibehålla 
jaget hos patienter, 
att erbjuda 
meningsfulla 
aktiviteter till 
patienter, att ge 
möjlighet till en 
personlig miljö samt 
att ge möjlighet till 
flexibilitet och 
kontinuitet 
 

Heath, H. 
 
2010 
 
Storbritannien 
 

 

Outcomes from 
the work of 
registered 
nurses working 
with older 
people in UK 
care homes. 

Att undersöka hur 
sjuksköterskors arbetssätt 
inverkar på patienter på 
äldreboende. 

Kvalitativ 
Berättelser, observationer, 
intervjuer 
Strategiskt urval 
Tematisk analys 
 
n= 34 berättelser, 73 
observationer, 25 intervjuer 

 

Sjuksköterskors 
personcentrerade 
arbetssätt främjade 
patienters 
välmående, 
livskvalitet och 
hälsa. 

Hög 

Laitinen, H., 
Kaunonen, M., 
Åstedt-Kurki, P.  
 
2010 
 
Finland 
 

 

Patient-focused 
nursing 
documentation 
expressed by 
nurses. 

Att undersöka vilka uttryck 
sjuksköterskor använder 
när de dokumenterar 
personcentrerade 
omvårdnadsåtgärder i 
journalen. 
 

Kvalitativ 
Omvårdnadsdokumentation 
från patientjournaler 
Strategiskt urval 
Grounded Theory 
 
n= 40 journaler 

 
 

Sjuksköterskor 
dokumenterade 
patienters 
önskningar och 
tankar gällande 
vården, 
sjuksköterskors 
observationer av 
patienters 

Hög 
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beteenden, 
erfarenheter och 
känslor samt 
konkretisering av 
dialog och 
överenskommelser 
som skedde i 
vårdrelationen.  
 

Lynch, B.M., 
McCance, T., 
McCormack, B., 
Brown, D. 
 
2018 
 
Storbritannien 
 

 

The 
development of 
the person-
centred 
situational 
leadership 
framework: 
revealing the 
being of 
person-
centredness in 
nursing homes. 

Att undersöka hur 
personcentrerad vård kan 
utvecklas på äldreboenden 
med hjälp av en 
referensram för 
personcentrerat ledarskap 
(PCSLF). 

Kvalitativ 
Observationer (tematisk 
analys) 
Fokusgrupper (induktiv 
ansats) 
Strategiskt urval 
 
n= 11 observationer, 2 
fokusgrupper 

Attribut i ledarskap 
som främjade 
personcentrerat 
arbetssätt var att 
medvetandegöra 
känslor, att ha mål 
med vårdandet, 
närvaro i möte med 
patienter, att 
uppmuntra 
engagemang i 
teamet, samarbete, 
att visa 
uppskattning och 
skapa förtroende i 
arbetsgruppen 
 

Hög 

McGilton, K.S., 
Boscart, V.M 
 
2007 
 
Kanada 
 

Close care 
provider-
resident 
relationships in 
long-term care 

environments. 

Vad kännetecknar den 
nära relationen mellan 
vårdare och patienter i 
äldrevård. 

Kvalitativ 
Ostrukturerade intervjuer 
Strategiskt urval 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
n= 32 intervjuer 

Vårdare angav 
samhörighet, 
ömsesidighet och 
att lära känna 
patienten som 
nödvändiga attribut 
för en nära relation 

Medel 
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 vilket understödjer 
ett personcentrerat 
arbetssätt. 
 

Mc Keown, J., 
Clarke, A., 
Ingleton, C., 
Ryan, T., Repper, 
J.  
 
2010 
 
Storbritannien 
 
 
 

The use of life 
story work with 
people with 
dementia to 
enhance 
person-centred 
care. 

Att undersöka hur 
livsberättelser förstås och 
används för att främja 
personcentrerad vård. 

Kvalitativ 
Semistrukturerade 
intervjuer, observationer 
Strategiskt urval 
Tematisk analys 
 
n= 21 intervjuer 

Livsberättelser 
möjliggjorde för 
vårdare att se 
personen bakom 
patienten och göra 
patientens röst 
hörd. 

Medel 

 



 

 

 

BILAGA B SÖKMATRIS 

Databas och datum för sökning 
 

Sökord Antal träffar Val av artikel 

Cinahl 
 
180911 
 

Person centred care AND older 
people AND nursing 

426 The development of the person-centred 
situational leadership framework: revealing 
the being of person-centredness in nursing 
homes. 
 
Lynch, B.M., McCance, T., McCormack, B., 
Brown, D. (2018) 
 

Cinahl 
 
180911 
 

Person centred care AND older 
people AND nursing 

426 Seeing the person behind the patient: 
enhancing the care of older people using a 
biographical approach. 
 
Clarke, A., Hanson, E.J., Ross, H. (2003) 
 
 

Cinahl  
 
181025 
 
 
 

Patient centred care AND nursing 
AND documentation 

105 Person-centred care in nursing 

documentation. 
 
Broderick, M.C., Coffey, A. (2013) 
 

Cinahl  
 
181106 
 
 
 

Person centred care AND nursing 
AND dementia 

465 The use of life story work with people with 
dementia to enhance person-centred care. 
 
Mc Keown, J., Clarke, A., Ingleton, C., Ryan, 
T., Repper, J. (2010) 
 



 

 

 

Cinahl  
 
181106 
 
 
 
 
 
 

Person centred care AND nursing 
AND dementia 

465 Promoting a continuation of self and 
normality: person-centred care as described 
by people with dementia, their family 
members and aged care staff. 
 
Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., Nay, R. 
(2010) 
 

Manuell sökning 
 
181214 
 
 
 

- - Developing community in care homes 
through a relationship-centred approach. 
 
Brown Wilson, C. (2009) 
 

Manuell sökning 
 
190118 

- - Client-centred empowering partnering in 
nursing. 
 
Brown, D., McWilliam, C., Ward-Griffin, C. 
(2006) 
 

Manuell sökning 
 
190118 

- - Close care provider-resident relationships in 

long-term care environments. 
 
McGilton, K.S., Boscart, V.M. (2007) 
 
 

Manuell sökning 
 
190121 
 

- - Outcomes from the work of registered 
nurses working with older people in UK care 
homes. 
 
Heath, H. (2010) 



 

 

 

Manuell sökning 
 
190121 

- - Patient-focused nursing documentation 
expressed by nurses. 
 
Laitinen, H., Kaunonen, M., Åstedt-Kurki, P. 
(2010) 
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