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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På 1950-talet sker en förskjutning från ett synsätt där patienter har en passiv 

roll till att de får en mer aktiv och delaktig roll i vården. Lagar och styrdokument betonar 

patienters rättigheter och sjuksköterskans ansvar för att kunna ge god och säker vård. 

Patienter beskriver att personcentrerad vård medför en känsla av förtroende, värdighet, 

integritet och trygghet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad 

vård. Metod: En allmän litteraturöversikt där åtta artiklar av kvalitativ metod och två 

artiklar av kvantitativ metod analyseras. Resultat: Sjuksköterskor kunde skapa en 

vårdrelation genom att göra patienter delaktiga där patienters individuella preferenser 

beaktades. Med anpassad information för den enskilda patienten kunde sjuksköterskor bidra 

med en ökad kunskap och förståelse hos patienter. Hinder i utförandet av personcentrerad 

vård uppstod vid tidsbrist och när patienters synpunkter uteblev. Slutsats: Genom att vara 

uppmärksam och närvarande kan sjuksköterskor följa patientens förändring och synliggöra 

patientens behov och värderingar. Att patienter görs delaktiga i vårdandet medför en 

möjlighet för dem att växa.  

 

Nyckelord: delaktighet, helhetssyn, information, sjuksköterskor, vårdrelation 

  



ABSTRACT 

Background: In the 1950s there is a shift from an approach where patient have a passive 

role towards a more actice and participatory role in caring. Laws and policies emphasize 

patients' rights and the nurse's responsibility for providing good and safe care. Patients 

describe that person-centered care brings about a sense of trust, dignity, integrity and 

security. Aim: To describe nurses´ experiences of person-centred care. Method: A general 

literature review. Result: Nurses could create a care relationship by involving patients, 

taking into account patients individual preferences. With adapted information for the 

individual patient, nurses could contribute to an increased knowledge and understanding of 

the patients. Barriers to the performance of person-centered care arose in a shortage of time 

and when patients views were abscent. Conclusion: By being attentive and present, nurses 

can monitor patients change and make visible the needs and values of patients. The fact that 

the patients are involved in the care gives them an opportunity to grow. 

 

Keywords: care relationship, holistic view, information, nurse, participation, 
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1 INLEDNING 

Utveckling inom omvårdnad är något att ständigt sträva efter. Både som individ, bland 

verksamheter och i samhället. En utveckling som leder till ett bättre vårdande med 

målsättning att ge bästa möjliga vård för den enskilde patienten är grunden för 

personcentrerad vård. Sjuksköterskor har ett ansvar att ge god omvårdnad där patienter 

alltid är involverade i vårdandet. Intresset att skriva om personcentrerad vård kommer från 

Mälardalens Högskolas forskargrupp Comcare som arbetar inom hälsa, vård och välfärd. 

Erfarenhet av att arbeta inom vården samt från sjuksköterskeprogrammets 

verksamhetsförlagda utbildning har bidragit till en insikt om vikten av god omvårdnad. En 

lärdom är att alltid sträva efter att se hela personen och dennes enskilda behov, men vi har 

också uppmärksammat svårigheter och hinder som finns för att kunna anta ett 

personcentrerat förhållningssätt. Under den verksamhetsförlagda utbildningen har det 

uppmärksammats att sjuksköterskor ofta upplever stress och tidsbrist då antalet patienter de 

har ansvar över är många. Det har resulterat i att personcentrerad vård inte alltid uppnåtts. 

Erfarenhet av att arbeta inom demensvård har bidragit till en förståelse kring vikten av att 

sträva efter att utgå från personens perspektiv och främja självbestämmande då personer 

med en demenssjukdom kan ha svårare att uttrycka egna åsikter och känslor. En fördjupning 

av begreppet personcentrerad vård är därmed av stort intresse då det är kärnan i 

omvårdnaden och en viktig aspekt att ta hänsyn till som blivande sjuksköterskor. Det finns 

ett behov av mer forskning kring ämnet och det utövas inte i praktiken i den utsträckning 

som kan önskas. I det här examensarbetet har vi valt att studera personcentrerad vård utifrån 

sjuksköterskors perspektiv. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras begreppet personcentrerad vård, ett historiskt perspektiv, lagar 

och styrdokument, tidigare forskning och vårdvetenskapligt perspektiv. 

2.1 Begreppet personcentrerad vård 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad vård är att arbeta för att 

synliggöra hela personen, att se hela individen och inte enbart sjukdomen eller symtomen. 

Det är inte bara de fysiska behoven hos den enskilde personen som ska tas hänsyn till utan 

även de psykiska och sociala behoven. Begreppet patient placerar ett fokus på de kroppsliga 

besvären vilket blir ett ensidigt vårdande då det individuella och personliga planet utesluts. 

Den enskilde personens perspektiv och upplevelser av vad hälsa och sjukdom betyder ska 

respekteras och utefter det byggs vården upp. Individ är ett begrepp som illustrerar att se 

hela personen men som inte inkluderar dennes sociala sammanhang, vilket kan innebära en 
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begränsning. Att istället använda begreppet person förenar alla väsentliga faktorer kring 

patienten som i sin tur resulterar i ett bättre vårdande. Sjuksköterskan spelar en viktig roll i 

att tillämpa personcentrerad vård genom att vara lyhörd samt respektera individens 

synpunkter och önskemål. GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs 

universitet, är ett forskningscentrum som inringar tre centrala begrepp för att beskriva 

personcentrerad vård. Dessa tre är patientberättelsen, partnerskap och dokumentation 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Patientberättelsen är personens skildring av det egna 

sjukdomstillståndet, dess tillhörande symtom och hur det har påverkat personens liv. Den 

ska inneha ett fokus på personens egna åsikter där berättelsen ska fånga in personens lidande 

i vardagen. Patientberättelsen är utgångspunkten för personcentrerad vård och lägger en 

grund för partnerskapet. Partnerskapet innebär att dela erfarenheter och att lära av varandra 

för att kunna skapa en gemensam förståelse av personens upplevelse av sjukdomen. 

Partnerskapet inkluderar att information och beslutsfattande delas och utförs tillsammans. 

Det är viktigt att patienten, sjuksköterskan och även anhöriga bildar ett partnerskap för att 

uppnå gemensamt skapade mål för vården som ska vara anpassade efter patientens 

värderingar och hälsoproblem. Dokumentation gällande patientens värderingar, 

uppfattningar och engagemang i beslutsfattande är väsentligt som därmed underlättar 

kontinuitet i vården (Ekman m.fl., 2011). 

2.2 Historiskt perspektiv 

På 1950-talet sker en förskjutning från ett synsätt där patienter har en passiv roll till att 

patienter deltar mer aktivt i den egna vården. Det kommer att benämnas patientcentrerad 

vård (Leplege m.fl., 2007). Patientcentrerad och klientcentrerad är två begrepp som används 

i vården med fokus på att patienter ska vara delaktiga i planering av vård och att ett 

partnerskap ska finnas mellan patienter och sjuksköterskor. Här kan en likhet ses med 

begreppet personcentrerad (Vårdhandboken, 2018). Psykologen Carl Rogers betonar under 

1960-talet att det behövs en förståelse för personens uppfattning av situationen för att kunna 

hjälpa denne (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Carl Rogers benämner begreppet 

klientcentrering och han beskriver att varje människa är en stark individ som har egenskaper 

att bemöta olika svårigheter i livet självmant men att det alltid ska finnas en stöttande 

vårdmiljö till hands. Han betonar betydelsen av att bevara personens självbestämmande och 

inte enbart se denne som ett objekt vilket verkställs genom att fokusera på personens 

uppfattningar då det är individen själv som har mest kunskap om den egna hälsan (Leplege 

m.fl., 2007). Svensk sjuksköterskeförening (2016) skriver om Tom Kitwoods teori från 1910-

talet som belyser begreppet personcentrerad vård inom demensvård. Han uppmärksammar 

att i demensvård ses patienter som enbart en kropp utan själ. Utifrån den observationen 

lyfter han fram vikten av att se hela personen och att dennes personlighet och karaktär finns 

kvar när kroppen drabbats av sjukdom. Sjukdomen kan resultera i svårigheter att 

kommunicera och uttrycka känslor vilket kan skapa hinder i vårdrelationen. Kitwoods arbete 

har använts vidare i forskning och varit en bidragande faktor för utvecklingen av 

personcentrerad vård. Det har resulterat i olika modeller, nationella riktlinjer och ännu fler 

studier i syfte att förbättra vårdkvaliteten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Begreppen 

patientcentrerad och personcentrerad har flera gemensamma faktorer men det finns även 

skillnader dessemellan. Forskning indikerar på att patientcentrerad vård har som mål att 

patienter ska få leva ett funktionellt liv medan målet för personcentrerad vård är att patienter 

ska få leva ett meningsfullt liv (Håkansson Eklund m.fl. 2019). 
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2.3 Lagar och styrdokument 

Att vara sjuksköterska innebär att ha ett ansvar för den omvårdnad som ges till patienten. 

Det finns flera olika lagar och styrdokument som skall följas i syfte att ge en säker och god 

vård (Vårdförbundet, 2017). Patientlagen (SFS 2014:821) är en lag som grundar i patientens 

rätt till deltagande och involvering i det egna vårdandet. Avsikten är att se alla behov hos 

patienten och ta till hänsyn till dennes önskemål och val i vårdprocessen, genom att se 

patienten som en egen individ och värna om patientens värderingar och integritet. 

Kommunikation mellan vårdaren och patienten ger patienten tillgång till information om den 

egna hälsan och vårdprocessen samt att patienten ges möjlighet att tala och uttrycka sina 

åsikter och synpunkter. En annan lag, Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659), innehåller 

regler i syfte att utföra en säker och trygg vård för patienten. Ett ansvar finns hos 

vårdpersonal att utföra en vård utan vårdskador som exempelvis fysiska skador eller att 

kränka patienter. Planering och dokumentation är väsentligt för att i bästa möjliga mån 

kunna undvika vårdskador och att alltid rapportera avvikelser. Det är viktigt att ständigt 

arbeta utifrån att förebygga eventuella vårdskador och alltid tänka ett steg längre i 

vårdprocessen. Vid en vårdskada ska det direkt anmälas till IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) omfattar regler för landsting, kommun 

samt huvudmän och innebär ett ansvar att bedriva en verksamhet av hög kvalitet med en god 

samt lika vård för alla. Med hög kvalitet menas att ha tillgång till de resurser som behövs för 

att utföra en god vård vilket exempelvis är lokaler, utrustning samt personal. 

Patientdatalagen (SFS 2008:355) har skapats med avsikt att tillgodose patientsäkerhet och 

hantering av information ska behandlas med respekt för patientens integritet. Sjuksköterskor 

har ett ansvar att föra patientjournal som ska innehålla relevant information om patienten 

och vården som ges. Den ska vara tillgänglig för patienter att läsa och lätt att förstå. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017b) har utvecklat ett dokument som heter ”Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska”. Dokumentet är ett stöd för sjuksköterskan och beskriver de 

ansvarsområden sjuksköterskan har. Sjuksköterskor ska genom personcentrerad vård, 

samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker 

vård, informatik, ledarskap och pedagogik kunna bedöma, diagnostisera, planera, genomföra 

och utvärdera omvårdnaden. Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har översatt ICN:s, 

International Council of Nurses, etiska kod för att vägleda sjuksköterskor till ett etiskt 

förhållningsätt i vårdande. Den innehåller fyra områden som behandlar sjuksköterskans 

förhållningssätt gentemot allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare och 

hur de i praktiken kan tillämpas. 

2.4 Tidigare forskning 

I detta avsnitt beskrivs patienters upplevelser av personcentrerad vård. Personcentrerad vård 

bör ingå i allt vårdande och därmed inkluderas patienters upplevelser av att bli vårdade av 

både sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 

Personcentrerad vård är ett begrepp som beskriver en god omvårdnad (Sharp, McAllister & 

Broadbent, 2016). En exemplarisk vård beskrivs av patienter när vårdpersonal är engagerad i 

arbetet redan vid första mötet samt genom att visa respekt och värna om patienters 

värdighet. Detta resulterar i att patienter känner förtroende för vårdpersonal och den vård 

som ges (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015). Edvardsson, Fetherstonhaugh och 

Nay (2010) skriver att patienter upplever att det är grundläggande inom personcentrerad 
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vård att vårdpersonal är medveten om patientens bakgrund, värderingar, behov och 

intressen. Gemenskap och tillhörighet är viktiga beståndsdelar i en vårdrelation som bidrar 

till välmående (Laird m.fl., 2015). I likhet med detta beskriver patienter vikten av att få delge 

sin unika historia med en förhoppning att det ska kunna utveckla en relation med ömsesidig 

respekt (Greenfield m.fl., 2014). Skapandet av en relation anses viktig, enligt patienter, då 

sjuksköterskor tar hänsyn till patienters emotionella, existentiella likväl som praktiska frågor 

(Browall, Koinberg, Falk & Wijk, 2013). Patienter upplever trygghet när sjuksköterskor blir 

en del av patienters livsvärld och en förtroendefull relation skapas. Detta kan möjliggöras 

utav att sjuksköterskor bekräftar patienter samt har en förståelse och vilja att hjälpa 

(Koinberg, Hansson Olofsson, Carlström & Olsson, 2018; Sharp m.fl., 2016). Enligt 

Edvardsson m.fl. (2010) anser patienter att en del av personcentrerad vård är att kunna göra 

meningsfulla aktiviteter. Individuellt formade aktiviteter medför en känsla av att bli 

bekräftad och en ökad självkänsla då aktiviteterna anpassas till patienters egna förmågor. Att 

ständigt möta ny personal och inte ha en egen sjuksköterska upplevs av patienter kunna bli 

ett hinder i omvårdnaden då det blir svårare att utveckla en vårdrelation (Larsson, Sahlsten, 

Segesten & Plos, 2011). Vidare beskriver patienter en känsla av trygghet av att bli vårdade av 

samma vårdpersonal under hela sjukdomsprocessen. Det anses också viktigt att vårdpersonal 

har en förståelse för patientens situation. Några patienter upplever det inte lika viktigt att bli 

vårdad av samma personal, utan ser istället till kvaliteten på vården som är avgörande för 

känslan av trygghet (Browall m.fl., 2013). 

Vikten av att bli sedd som en person med individuella egenskaper där både fysiska och 

psykiska behov beaktas, anses viktigt enligt patienter (Greenfield m.fl., 2014). Omtanke och 

en positiv attityd i bemötandet är viktiga faktorer som uppskattas av patienter. Vid aktiviteter 

inom vården, exempelvis personlig hygien, betonas vikten av att bli bemött med respekt då 

patienter kan uppleva sårbarhet (Canzan, Heilemann, Saiani, Mortari & Ambrosi, 2014). 

Laird m.fl. (2015) menar att en vanlig upplevelse bland patienter är sårbarhet. Patienter 

beskriver en förbättrad upplevelse när sjuksköterskor är närvarande och finner tid att 

samtala med patienten (Browall m.fl., 2013; Canzan m.fl., 2014; Edvardsson m.fl., 2010; 

Laird m.fl., 2015; Norell Pejner, Ziegert & Kihlgren, 2015). Samtal med sjuksköterskor 

gällande frågor de föredrar att inte involvera den egna familjen i är även av stor betydelse för 

patienter. Att få närhet och att sjuksköterskor gör det lilla extra för patienter anses bidra till 

bättre välmående (Norell Pejner m.fl., 2015). Det anses som vårdande när sjuksköterskor 

visar pålitlighet och öppenhet genom att delge egna tankar och erfarenheter. En egenskap 

som anses viktig är att sjuksköterskor kan läsa av kroppsspråk och förstå patienter även om 

inga ord uttalas (Browall m.fl., 2013; Canzan m.fl., 2014). Patienter anser att sjuksköterskor 

ska visa respekt och empati samt att möten tillsammans med patienten är kontinuerliga och 

utvecklande (Greenfield m.fl., 2014). Det tas dock inte för givet att sjuksköterskor ska ha 

medkänsla utan det beskrivs som ett privilegium som är utöver sjuksköterskors plikt. Det 

värderas högt att känna involvering i vårdandet men trots det är det inte förväntat enligt 

patienter (Sharp m.fl., 2016). 

Patienter anser att en viktig del i en vårdkultur är att ges information. Den muntliga och 

skriftliga informationen anses tillfredsställande vilket främjar säkerheten och partnerskapet. 

Att de blir informerade om alternativa val för vården upplevs viktigt. Några patienter 

upplever att de får tillräcklig information och sällan har obesvarade frågor medan andra 

patienter upplever att de självmant måste ta reda på informationen (Browall m.fl. 2013). En 

del patienter uttrycker att det finns tid för förberedelse, frågor och reflektion medan andra 

patienter upplever motsatsen vilket därmed skapar osäkerhet (Canzan m.fl., 2014). 
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Information gällande behandling, symtom och biverkningar medför en känsla av involvering. 

Vidare beskriver patienter att sjuksköterskor därmed blir en stöttande partner i 

vårdprocessen. Information om aktiviteter och att sjuksköterskan med noggrannhet förklarar 

dessa anses viktigt för patienter (Canzan m.fl., 2014; Koinberg m.fl., 2018). Patienter 

beskriver även att det är viktigt att sjuksköterskor respekterar patienters egen kunskap 

(Koinberg m.fl., 2018). I detta utbyte av kunskap upplever patienter att ett partnerskap med 

sjuksköterskan kan bildas (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016). 

Patienter talar om olika hinder i att själva vara delaktiga i omvårdnaden. Det beskrivs kunna 

vara att patienter inte har kraft att vara delaktiga eller inte litar på den egna förmågan att 

förstå och hantera problem vilket därmed kan resultera i ett överlåtande av beslut till 

sjuksköterskor. Patienter upplever brist på motivation till delaktighet och svårigheter att ta 

egna beslut vid avsaknad av information och känslomässiga band till sjuksköterskor (Larsson 

m.fl., 2011). Detta i relation till patienters upplevelser av obalans i maktfördelningen och att 

det bidrar till ett hinder för delaktighet. Patienter beskriver att de inte alltid ifrågasätter 

omvårdnaden i vissa situationer då de inte vill störa samt vill visa ett trevligt bemötande 

gentemot sjuksköterskor (Tobiano m.fl., 2016).  

Patienter beskriver vårdmiljöns betydelse för en säker och fungerande vård. Det är av 

betydelse att ha tillgång till enkelrum då det anses krävande att bo tillsammans med 

främlingar. Patienter uppskattar en estetiskt tilltalande vårdmiljö men att vårdkulturen på 

avdelningen är av större betydelse. Engagerad personal där god kommunikation och 

samarbete inom teamet finns, anses av patienter vara viktiga faktorer för en ökad känsla av 

säkerhet. En annan viktig del är att kunna ta beslut gällande besök av anhöriga. Det ansågs 

viktigt för patienter att anhöriga hade utrymme och möjlighet för övernattning och tillgång 

till relevant information om omvårdnaden för den närstående (Browall m.fl., 2013). Enligt 

patienter anses en estetisk miljö vara en viktig aspekt inom personcentrerad vård. 

Igenkännande faktorer som exempelvis fotografier, möbler och växter anses viktigt i 

vårdmiljön, särskilt för personer med demenssjukdom (Edvardsson m.fl., 2010). 

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Som vårdvetenskapligt perspektiv valdes Katie Erikssons teorier om vårdandets idé, 

vårdrelationen, den hela människan samt lidande. Eriksson använder begreppet patient och 

inte person, dessa teorier har ändå valts då de anses vara relevanta för personcentrerad vård 

då vårdandet utgår från patientens perspektiv med en grund i gott partnerskap. Väsentliga 

egenskaper och förhållningssätt kan utvinnas ur dessa teorier som en sjuksköterska bör 

inneha för att skapa goda förutsättningar till att en god vård ges. 

2.5.1 Vårdandets idé 

Vårdande grundar i att genom kärlekens kraft skapa förtroende, belåtenhet, kroppsligt- och 

andligt välbefinnande samt att kunna vara med i en förändring som beaktar 

hälsoprocessernas gång. Detta sker genom att ansa, leka och lära. Att via kropp, själ och ande 

få patienten att känna välbefinnande och genom naturlig styrka finner denne tro, hopp och 

kärlek. Ansa är grundläggande inom vården och är ett tecken på välvilja. Det sker genom 

närhet och beröring och innefattar konkreta handlingar som ska ge kroppsligt välbefinnande. 
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En aspekt av ansning är att den bara ska användas av någon annan när möjligheterna till att 

själv utföra ansning är begränsad. Att leka är centralt och i vården representerar leken det 

som sker när vårdaren anpassar information så att patienten kan förstå, när patienten ges tid 

för återhämtning, när patienten själv tillåts forma vårdaktiviteter, när patienten tillåts att 

önska som kan ge möjlighet till nya insikter och när patienten kan pröva olika vårdaktiviteter 

som kan leda till en bättre hälsa. Att lära är när patienten upptäcker nya möjligheter och då 

behöver vårdaren ha ett pedagogiskt tillvägagångssätt och det är i leken som lärandet sker 

(Eriksson, 2015b). 

2.5.2 Vårdrelationen och den hela människan 

Mötet mellan patient och sjuksköterska kan utvecklas till en vårdrelation om sjuksköterskan 

visar närhet samt avsätter tid till mötet med patienten. Vårdrelationen är som en konst, en 

förmåga att kunna ge och ta av varandra med en grund av förtroende och lyhördhet. En 

vårdrelation innebär en inbjudan och öppenhet hos både sjuksköterskan och patienten med 

en strävan att uppnå optimal hälsa. Det är viktigt att kunna tillgodose patientens inre önskan 

och vilja (Eriksson, 2014). 

Att se hela människan innebär ett synsätt som inkluderar människans själ och ande lika 

mycket som det kroppsliga. Människan har olika unika egenskaper och ska mötas med 

respekt. Människan är med och påverkar och blir också påverkad av de olika kulturer hon 

befinner sig i. Beroende på individens syn på kulturen kan människan antingen växa eller 

känna sig hämmad. Människan har en inre längtan i form av ett begär efter något med en 

större mening med livet. Detta kan vara exempelvis vara ett begär efter kärlek i form av 

relation med andra människor eller en högre makt, exempelvis gud, som ger en känsla av 

gemenskap och trygghet (Eriksson, 2014). 

2.5.3 Lidande 

Eriksson (2015a) skriver att begreppet patient ursprungligen betyder den lidande. Varje 

människa är unik och varje människas lidande är individuellt. Lidande är något som 

människan och dennes samvaro formar. Hon beskriver tre olika former av lidande; 

sjukdomslidande, livslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande innebär det lidande som 

uppkommit i samband med det aktuella hälsohindret i relation till sjukdom och behandling. 

Livslidande innebär ett lidande som är relaterat till människans livssituation och hur 

människan berörs vid sjukdom och ohälsa. Den tredje formen av lidande, vårdlidande, är 

något som skapats utifrån den aktuella vårdsituationen där patientens behov eller begär inte 

tas hänsyn till. Det här lidandet benämns även det onödiga lidandet. Vårdlidande kan även 

innebära en kränkning av patientens värdighet. Sjuksköterskan behöver visa respekt genom 

att involvera patienten i vårdandet och i intima vårdsituationer där patienten kan uppleva 

utsatthet. Sjuksköterskan måste ta patientens åsikter på allvar för att inte skapa en känsla av 

maktlöshet och vårdlidande hos patienten. En viktig del i sjuksköterskans vårdande är att ha 

medlidande för patienten. Medlidande innebär att kunna uppmärksamma och ha en 

känslighet för patientens lidande. Det ses om en etisk akt att ha medlidande där 

sjuksköterskan har mod att ta ansvar och att offra något av sig själv för patienten. 
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2.6 Problemformulering 

Personcentrerad vård är något som borde genomsyra vården och som i teorin ses som en 

självklarhet men i praktiken inte alltid genomförs. Enligt lagar och styrdokument ska 

personcentrerad vård utföras av sjuksköterskor men forskning visar att patienter inte alltid 

upplever att de blir vårdade utifrån personcentrerad vård. Patienter upplever uppskattning 

och trygghet när sjuksköterskor ser patienter som en egen individ och finner tid att lyssna 

samt ta till sig av patienters åsikter. Patienters negativa upplevelser av vård är när 

sjuksköterskor utövar makt och tar över vårdandet vilket grundar i sjuksköterskors tro om att 

ha mer kunskap än patienter kring val av vård. Några patienter upplever en god vård där alla 

väsentliga behov tagits i beaktande medan andra patienter upplever att egna synpunkter och 

önskemål åsidosatts. Utifrån dessa skillnader i upplevelser uppkommer frågan om vad som 

skapar dessa olikheter och varför sjuksköterskor inte alltid utför personcentrerad vård. 

Examensarbetets vårdvetenskapliga perspektiv förespråkar inkludering av patienters inre 

önskningar och att sjuksköterskor ska bemöta patienter med respekt. Då kan en vårdrelation 

skapas med avsikt att lindra lidande. Styrdokument betonar vikten av patienters delaktighet i 

vården och beskriver hur sjuksköterskor ska arbeta personcentrerat och patientsäkert men 

det finns begränsad forskning gällande sjuksköterskors erfarenheter inom området. Det är 

viktigt att skapa en förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård då de 

ska utföra den utifrån gällande styrdokument och lagar. Om den inte utförs finns det en risk 

att lagar inte följs och att patienter inte får en adekvat vård. Genom att uppmärksamma 

sjuksköterskors erfarenheter kan detta examensarbete förväntas bidra med mer kunskap och 

en utveckling av personcentrerad vård för att patienter inte ska riskera ett vårdlidande. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård. 

4 METOD 

I det här examensarbetet har allmän litteraturöversikt valts som metod. Valet gjordes för att 

erfarenheter kunde utvinnas från både kvalitativa studier och kvantitativa studier. Enligt 

Friberg (2017) beskrivs allmän litteraturöversikt som en överblick över den kunskap som 

finns inom det valda problemområdet. Nedan presenteras datainsamling och urval, därefter 

genomförande och analys samt avslutningsvis en beskrivning av etiska överväganden. 
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4.1 Datainsamling och urval 

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL Plus och Medline. De sökord som användes var 

“registered nurse AND person centered care”, “Person centered approach AND registered 

nurse”, “Person centered climate AND nurses”, “Person centered approach AND nurse”, 

“Person centered care AND nurse perspective”, ”Registered nurse AND patient 

participation”, “Registered nurses descriptions AND caring”, ”Person centred AND nursing 

AND developing” och “(MH ”Registered nurses”) AND person centered care”. De sistnämnda 

sökorden valdes utifrån Cinahl Subject Headings. Tillägg av booleska operatorer används för 

att kombinera flera olika sökord vilket möjliggör ett bättre urval av artiklar (Östlund, 2017). I 

detta examensarbete har operatorn AND använts. 

I samtliga sökningar tillämpades avgränsningen “Peer-reviewed” i avsikt att säkerställa 

vetenskaplighet. Vidare valdes som avgränsning att artiklarna inte skulle vara äldre än 10 år 

då författarna ville framhäva den senaste forskningen inom ämnet. Andra avgränsningar som 

tillämpades var “abstract available”, “linked full text”, “references available” och “apply 

related words”. Inklusionskriterier som användes i sökningen var att artiklarna skulle 

innefatta den legitimerade sjuksköterskans perspektiv och att artiklarna skulle vara 

vårdvetenskapliga. En svårighet var att hitta artiklar som endast berörde sjuksköterskors 

erfarenheter. Därmed valdes att även inkludera artiklar som innefattade sjuksköterskors 

uppfattningar, interaktioner, tillfredställelse, förståelse och strategier. Exklusionskriterier var 

artiklar som berörde sjuksköterskor med en specialistutbildning och sjuksköterskestudenter 

där det inte var möjligt att urskilja den allmänna sjuksköterskans perspektiv. 

Samtliga sökningar gav ett övervägande resultat av artiklar med kvalitativ metod där 

patientens och vårdpersonalens perspektiv var i fokus. Det resulterade i många artiklar som 

inte svarade på examensarbetets valda syfte. Flera artiklar som framkom under sökningarna 

hade ett perspektiv som berörde all vårdpersonal och det gick inte att fastställa 

sjuksköterskors erfarenheter. Sökorden “registered nurse” gav ett mer specifikt resultat med 

den legitimerade sjuksköterskans perspektiv men med ett lågt antal artiklar som resultat. Vid 

sökning med ordet “nurse” framkom ett större antal artiklar men som berörde olika 

yrkesgrupper som undersköterskor samt specialistsjuksköterskor och inte enbart den 

allmänna sjuksköterskan. De artiklar där sjuksköterskans perspektiv kunde urskiljas valdes 

att användas. Undantag gjordes dock för två av de tio artiklarna som valdes. I en artikel fanns 

utöver nio sjuksköterskor även en undersköterska och i en annan artikel var deltagarna 

sjuksköterskor och undersköterskor. Anledningen till att de artiklarna ändå valdes att 

användas i examensarbetet var att de ansågs betydelsefulla för resultatet. 

Inledningsvis användes sökorden “person centered care” som gav ett sökresultat på över 15 

000 artiklar. Vidare gjordes en sökning med sökorden “person centered AND nursing care”. 

Detta gav ett resultat på ca 1500 studier. Ett flertal abstracts lästes vilket gav en helhetssyn 

över artiklarnas innehåll, som enligt Friberg (2017) benämns som att tillämpa ett 

helikopterperspektiv. De första sökningarna resulterade i ett stort antal artiklar vilket gjorde 

att ytterligare sökningar behövdes göras. Sökningarna gjordes gemensamt av författarna och 

gav totalt 276 resultat där samtliga titlar lästes och återfanns titeln av relevans för 

examensarbetets syfte, lästes även artikelns abstract. Totalt lästes 65 abstracts och 15 av 

dessa lästes i fulltext. Tio artiklar där åtta var av kvalitativ ansats och två av kvantitativ 

ansats, valdes ut. För en mer tydlig redogörelse av sökord och utvalda artiklar, se Bilaga A: 

Sökmatris. Den kvalitativa ansatsen var av majoritet då detta arbete ska beskriva 
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erfarenheter vilket främst framkommer i kvalitativa artiklar, men kan även utvinnas från 

kvantitativa artiklar. 

Som ett sista steg i datainsamlingen blev artiklarna kvalitetsgranskade för att kunna avgöra 

om de var av hög kvalitet och därmed användbara till examensarbetet. Med inspiration från 

Fribergs (2017) granskningsfrågor formades två mallar, en för kvalitativa artiklar och en för 

kvantitativa artiklar. Enbart Ja och Nej frågor användes där avsikten var att fånga artiklarnas 

vetenskapliga karaktär. Frågorna “Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning 

beskriven?”, “Vilka argument förs fram?” och “Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?” exkluderades då de inte ansågs ha 

en påverkan på artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Samtliga artiklar fick merparten Ja-svar 

och fick därmed ingå i detta examensarbete. Se Bilaga B: Kvalitetsgranskningsmall. Efter 

detta gjordes en artikelmatris av de tio valda artiklarna, se Bilaga C: Artikelmatris. 

4.2 Genomförande och analys 

Det första steget vid analys av artiklarna är att läsa de valda artiklarna ett flertal gånger för 

att få en förståelse för innehåll och sammanhang. Med en skapad helhetsbild över innehållet 

ska en validation och reduktion av data utföras (Friberg, 2017). För att uppnå detta började 

författarna sammanfatta varje artikel vilket var av betydelse för att få med de viktigaste 

delarna som var relevanta för denna uppsats. I det andra steget ska en tabell skapas för att få 

en överskådlighet av artiklarnas innehåll. Materialet blir därmed mer organiserat och utgör 

ett stöd för den kommande analysen (Friberg, 2017). Tabellen som skapades utgörs av 

författarnas artikelmatris. I det tredje analyssteget ska likheter och skillnader i de olika 

artiklarna identifieras, där huvudvikt ska läggas på resultatets innehåll (Friberg, 2017). 

Utifrån artikelmatrisen började författarna urskilja likheter och skillnader i artiklarnas syfte, 

metod och resultat. Likheter och skillnader som framkom ur artiklarnas syfte och metod 

presenterades under rubrikerna Studiernas syfte och Studiernas metod. Kvalitativa data och 

kvantitativa data presenteras på olika sätt och resultaten kan inte jämföras exakt (Friberg, 

2017). De kvantitativa artiklarna presenterade ett mer generaliserat resultat men det gick 

ändå att urskilja sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård, därför presenterades 

resultatet i examensarbetet med de kvalitativa och de kvantitativa artiklarna tillsammans. 

Avslutningsvis i dataanalysen ska de aspekter från resultaten som berör samma saker 

innehållsmässigt placeras tillsammans under lämpliga rubriker vilket kan kallas kategorier. 

Det gör att läsaren får en förståelse för området (Friberg, 2017). Vid jämförelse av artiklarnas 

resultat valdes innehåll från artiklarna som svarade på examensarbetets syfte som sedan 

skrevs ner på lappar och märktes med artikelns nummer. Det utvalda innehållet placerades i 

olika högar utifrån det sammanhang de berörde där olika kategorier kunde urskiljas. Valda 

kategorier presenterades under rubriken Studiernas resultat. 

4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete beaktas etiska överväganden enligt riktlinjer från CODEX (2019) för 

att säkerställa de valda artiklarnas kvalité samt för att värna om deltagarnas integritet. Alla 

artiklar som ingår i detta examensarbete har blivit godkända av en etisk kommitté.  

I en uppsats är det viktigt att det man ska undersöka är väsentligt och har en betydelse som 
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kan leda till en utveckling inom området (Kjellström, 2017). Det är viktigt att vara källkritisk 

för att kunna skilja mellan författaren och deltagarnas åsikter samt att kunna fastställa om 

det är en primär- eller sekundärkälla (Friberg, 2017). I examensarbetet används Wahlandt, 

Bjarsch, Prell, Kjellin och Pettersson (2018) lathund för referensskrivning med avsikt att 

utföra god referenshantering. 

5 RESULTAT 

Examensarbetets resultat grundar i åtta kvalitativa studier och två kvantitativa studier. 

Följande avsnitt presenterar likheter och skillnader i studiernas syfte, metod och resultat. Vid 

jämförelse av studiernas resultat identifierades fem kategorier: betydelsen av en vårdrelation, 

betydelsen av ett etiskt förhållningssätt, betydelsen av delaktighet, betydelsen av information 

samt betydelsen av organisationen. 

5.1 Studiernas syfte 

 
Det fanns likheter mellan syftena i fem av studierna (Andersson, Willman, Sjöström-Strand 

& Borglin, 2015; Kullberg, Sharp, Dahl, Brandberg & Bergenmar, 2018; Nilsson, Edvardsson 

& Rushton, 2019; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdahl, 2018; Ross, Tod & Clarke, 

2014) där alla beskrev sjuksköterskors uppfattningar, erfarenheter eller förståelser. Det fanns 

dock skillnader i vad uppfattningarna, erfarenheterna och förståelserna gällde. En av de fem 

studierna beskrev sjuksköterskors uppfattningar av omvårdnad (Andersson m.fl., 2015) och 

en annan av de fem studierna beskrev sjuksköterskors uppfattningar om en personcentrerad 

överrapportering (Kullberg m.fl., 2018). Två av de fem studierna beskrev sjuksköterskors 

erfarenheter. Den ena beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att ge personcentrerad vård 

(Nilsson m.fl., 2019) och den andra beskrev sjuksköterskors erfarenheter av patienters 

delaktighet (Oxelmark m.fl., 2018). En av de fem studierna beskrev sjuksköterskors 

förståelse av personcentrerad vård (Ross m.fl., 2014). En likhet framkom i två av studierna 

där en av studierna beskrev sjuksköterskors erfarenheter av patienters delaktighet (Oxelmark 

m.fl., 2018) och en annan studie beskrev sjuksköterskors strategier gällande patienters 

delaktighet (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 2009). Fyra av studierna undersökte vård 

som sker vid ett akut skede (Bolster & Manias, 2010; Nilsson m.fl., 2019; Ross m.fl., 2014; 

Walker & Deacon, 2016). En av de fyra studierna undersökte sjuksköterskors och patienters 

interaktioner under medicinska aktiviteter (Bolster & Manias, 2010). En annan av de fyra 

studierna beskrev omvårdnadsåtgärder för en personcentrerad omvårdnad till anhöriga vid 

förlust av närstående (Walker & Deacon, 2016). En studie beskrev sjuksköterskors 

tillfredsställelse av vård och arbete och hur arbetsklimatet inverkade på det (Lehuluante, 

Nilsson & Edvardsson, 2012). En studie presenterade omvårdnadsresultat från en 

utvärdering om utvecklingen i vårdmiljön (McCormack m.fl., 2010). 
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5.2 Studiernas metod 

Nedan presenteras likheter och skillnader i studiernas metod utifrån tre underrubriker: 

datainsamling, deltagare och dataanalys. 

5.2.1 Datainsamling 

Samtliga åtta kvalitativa studier hade intervjuer som vald datainsamlingsmetod (Andersson 

m.fl., 2015; Bolster & Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 

2018; Ross m.fl., 2014; Sahlsten m.fl., 2009; Walker & Deacon, 2015). Det fanns skillnader i 

hur intervjuerna utfördes. I fyra av studierna användes semistrukturerade intervjuer (Bolster 

& Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018) varav en av 

studierna även genomförde en kvalitativ observation som ett första steg i datainsamlingen 

(Bolster & Manias, 2010). Sju av studierna använde individuella intervjuer (Andersson m.fl., 

2015; Bolster & Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 

2018; Ross m.fl., 2014; Walker & Deacon, 2015). En av dessa sju studier hade även tre 

fokusgrupper med två sjuksköterskor i varje grupp (Nilsson m.fl., 2019). En annan av de sju 

studierna hade två fokusgrupper med tre respektive fyra deltagare samt en intervju med två 

deltagare (Walker & Deacon, 2015). En studie använde endast fokusgrupper vid 

datainsamling (Sahlsten m.fl., 2009). Fyra av studierna utförde intervjuerna på 

sjuksköterskornas respektive arbetsplats (Andersson m.fl., 2015; Kullberg m.fl., 2018; 

Nilsson m.fl., 2019; Walker & Deacon, 2015), varav en av studierna även utförde två 

intervjuer i deltagarnas respektive hem (Andersson m.fl., 2015).    

Två av studierna var av kvantitativ metod där båda har använt enkäter för att samla in data 

(Lehuluante m.fl., 2012; McCormack m.fl., 2010). Likertskalor med fem svarsalternativ i en 

skala med “instämmer inte alls” till “instämmer fullständigt” användes i båda studierna. En 

skillnad var att i en av studierna besvarades två enkäter vid ett tillfälle (Lehuluante m.fl,. 

2012) och i den andra studien besvarades tre enkäter vid tre olika tillfällen (McCormack 

m.fl., 2010). 

5.2.2 Deltagare 

Sex av studierna genomfördes i Sverige (Andersson m.fl., 2015; Kullberg m.fl., 2018; 

Lehuluante m.fl., 2012; Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018; Sahlsten m.fl., 2009). 

Resterande fyra studier genomfördes i Australien (Bolster & Manias, 2010), på Irland 

(McCormack m.fl., 2010) och i Storbritannien (Ross m.fl., 2014; Walker & Deacon, 2015). 

I samtliga studier deltog legitimerade sjuksköterskor. I en av studierna var det 21 

legitimerade sjuksköterskor som deltog (Andersson m.fl., 2015). I två av studierna deltog elva 

legitimerade sjuksköterskor (Bolster & Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018). I en studie deltog 

20 legitimerade sjuksköterskor (Oxelmark m.fl., 2018) och i en annan studie deltog sju 

legitimerade sjuksköterskor (Ross m.fl., 2014). En studie hade 16 legitimerade sjuksköterskor 

som deltagare (Sahlsten m.fl., 2009) och en annan studie hade nio legitimerade 

sjuksköterskor som deltagare (Walker & Deacon, 2015). I en av studierna framgick inte 

antalet legitimerade sjuksköterskor som deltog (Nilsson m.fl., 2019). I två av studierna deltog 

även undersköterskor (Nilsson m.fl., 2019; Walker & Deacon; 2015). I den ena kvantitativa 

studien var det 206 legitimerade sjuksköterskor som besvarade enkäterna (Lehuluante m.fl., 
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2012). I den andra kvantitativa studien besvarades enkäten av 614 legitimerade 

sjuksköterskor vid första tillfället. Vid andra tillfället svarade 498 sjuksköterskor på enkäten 

och vid tredje tillfället svarade 439 sjuksköterskor på enkäten (McCormack m.fl., 2010). 

Medelåldern på deltagarna var 34,6 år där 106 personer hade ≤ 9 års arbetserfarenhet och 96 

personer hade nio till 40 år arbetserfarenhet (Lehuluante m.fl., 2012). Deltagarna i de 

kvalitativa studierna hade ett åldersspann på 20 till 62 år med arbetserfarenhet från fem 

månader till 42 år (Andersson m.fl., 2015; Bolster & Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018; 

Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2014; Sahlsten m.fl., 2009; Walker & 

Deacon, 2015). I nio av de tio studierna bestod deltagarna av främst eller enbart kvinnor 

(Andersson m.fl., 2015; Bolster & Manias, 2010; Kullberg m.fl., 2018; Lehuluante m.fl., 2012; 

Nilsson m.fl., 2019; Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2014; Sahlsten m.fl., 2009; Walker & 

Deacon, 2015). I två av studierna deltog två män (Oxelmark m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019), 

i en av studierna deltog en man (Andersson m.fl., 2015) och i en annan av studierna deltog 

169 kvinnor och 33 män (Lehuluante m.fl., 2012). Antalet kvinnor respektive män, ålder eller 

arbetserfarenhet framgick inte i en av studierna (McCormack m.fl., 2010). 

I en av studierna deltog sjuksköterskor som arbetade inom olika avdelningar som 

inkluderade gynekologiavdelning, rehabiliteringsavdelning, ortopedavdelning, medicinsk 

avdelning och en ögonmottagning (Sahlsten m.fl., 2009). Deltagarna i en annan studie 

arbetade även de på en medicinsk avdelning (Oxelmark m.fl., 2018). I en annan studie deltog 

sjuksköterskor som arbetade på en onkologavdelning (Kullberg m.fl., 2018). Sjuksköterskor 

som arbetade inom akut-, hjärt- och intensivvård deltog i fem av studierna (Andersson m.fl., 

2015; Bolster & Manias, 2010; Nilsson m.fl., 2019; Ross m.fl., 2014; Walker & Deacon, 2015). 

En av studierna uppgav att deltagarna arbetade på sjukhus (Lehuluante m.fl., 2012) och en 

annan beskrev enbart att deltagarna kom från olika avdelningar men det framgick inte vilka 

specifika avdelningar (McCormack m.fl., 2010). 

5.2.3 Dataanalys 

Fyra av de åtta kvalitativa studierna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 

(Kullberg m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019; Sahlsten m.fl., 2009; Walker & Deacon, 2015) 

varav en av dessa hade en induktiv ansats (Kullberg m.fl., 2018). Två av de åtta kvalitativa 

studierna använde en ramanalys (Bolster & Manias, 2010; Ross m.fl., 2014). En av de 

kvalitativa studierna utgick från en fenomenologisk analys (Andersson m.fl., 2015) och en 

annan av de kvalitativa studierna använde en tematisk dataanalys med en induktiv ansats 

(Oxelmark m.fl., 2018). 

Likheter i de två kvantitativa studierna var att båda använde beskrivande statistik i 

analyserna (Lehuluante m.fl., 2012; McCormack m.fl., 2010). Analysen i en av studierna 

utfördes i fem steg där första steget var att analysera demografiska data utifrån en 

beskrivande statistik. I det andra steget analyserades andelen svar av deltagarna som visade 

på tillfredsställelse med vård och arbete. I tredje steget analyserades sambandet mellan 

tillfredsställande och faktorer som kön, ålder, antal år av tjänst inom vården och den 

specifika enhet de arbetade på. Det fjärde och femte steget var att undersöka sambandet 

mellan enhetens psykosociala klimat och tillfredsställelsen med vård och arbete (Lehuluante 

m.fl., 2012). I den andra kvantitativa studien analyserades data efter varje tillfälle som data 

samlades in (McCormack m.fl., 2010). Båda kvantitativa studier använde oberoende t-test 



13 

(Lehuluante m.fl., 2012; McCormack m.fl., 2010). Dataanalyserna finns sammanställda i 

Tabell 1. 

Tabell 1: Dataanalys, kvalitativa och kvantitativa studier 

Studienummer  Innehålls- 

analys 

Ram- 

analys 

Fenomeno- 

logisk analys 

Tematisk 

dataanalys 

Beskrivande 

statistik 

1. 
  

x 
  

2. 
 

x 
   

3. x 
    

4. 
    

x 

5. 
    

x 

6. x 
    

7. 
   

x 
 

8. 
 

x 
   

9. x 
    

10. x 
    

 

5.3 Studiernas resultat 

I detta avsnitt beskrivs fem kategorier som identifierades vid jämförelse av studiernas 

resultat: betydelsen av en vårdrelation, betydelsen av ett etiskt förhållningsätt, betydelsen av 

delaktighet, betydelsen av information samt betydelsen av organisationen. 

5.3.1 Betydelsen av en vårdrelation 

I den här kategorien beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av att skapa en vårdrelation där 

olika förhållningssätt och handlingar som kan främja detta inkluderas. 

En vårdrelation till patienter var enligt sjuksköterskor av stor vikt för att kunna 

uppmärksamma patienters behov och förväntningar och därmed utföra personcentrerad vård 

(Bolster & Manias, 2010; Oxelmark m.fl., 2018).  Sjuksköterskor betonade vikten av att se 

helheten kring patienters situation genom att skapa en förståelse för personen och dennes 

unika berättelse (Andersson m.fl., 2015). Sjuksköterskor använde öppna frågor i samtalet där 

det fanns plats för reflektion och patienter fick möjlighet att delge sin berättelse. Utifrån 

frågorna kunde sjuksköterskor få ökad kunskap om patienters värderingar (Nilsson m.fl., 

2019; Oxelmark m.fl., 2018; Sahlsten m.fl., 2009). Sjuksköterskor beskrev vikten av inre 

styrka och mod för att kunna bekräfta patienters berättelser. Att visa mod och respekt var 
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viktiga grundpelare i skapandet av en vårdrelation med en strävan att nå ömsesidiga mål 

med patienter (Sahlsten m.fl., 2009).  

Det krävdes en vårdrelation innan ett partnerskap kunde bildas (Oxelmark m.fl., 2018). Att 

lära känna personen bakom patienten var betydelsefullt enligt sjuksköterskor (Andersson 

m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2014) vilket även McCormack m.fl. (2010) 

presenterade vara av signifikant betydelse (p<0.05). Det ansågs vara en investering att skapa 

en vårdrelation då det underlättade sjuksköterskors arbete (Oxelmark m.fl., 2018). 

Sjuksköterskor beskrev att en bättre förståelse för patienter kunde erhållas genom att vara 

lyhörd och observant på patienters beteenden (Nilsson m.fl., 2019; Sahlsten m.fl., 2009). Det 

var väsentligt att tillgodose såväl fysiska som psykiska behov hos patienter (Andersson m.fl., 

2015). Det var också av signifikant betydelse att tillgodose patienters andliga behov 

(p<0.05)(McCormack m.fl., 2010). Sjuksköterskor beskrev att de intervjuade patienter vid 

deras ankomst vilket gav en ökad förståelse och kunskap om patienter (Nilsson m.fl., 2019). 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att vara öppen, lyhörd, kreativ samt kunna reflektera 

vid utförandet av en god vård (Andersson m.fl., 2015). En skillnad kunde ses av 

sjuksköterskor inom akutvården där patienter blev sedda som en rad uppgifter och inte som 

personer. Anledningen var att patienters säkerhet i form av medicinska åtgärder 

prioriterades (Ross m.fl., 2014).  

Ett holistiskt förhållningssätt ansågs av sjuksköterskor möjliggöra en genuin vårdrelation till 

patienter (Andersson m.fl., 2015). Sjuksköterskor betonade betydelsen av att bekräfta 

patienters synpunkter (Kullberg m.fl., 2018; Nilsson m.fl., 2019). En likhet kunde ses där 

sjuksköterskor ansåg det viktigt att ta hänsyn till patienters känslor, preferenser och tidigare 

erfarenheter (Andersson m.fl., 2015; Bolster & Manias, 2010; Nilsson m.fl., 2019). Det ansågs 

viktigt även vid mindre omvårdnadsåtgärder som exempelvis intag av läkemedel (Bolster & 

Manias, 2010). Vardagliga handlingar, exempelvis att göra en kopp te till patienter med 

sömnsvårigheter eller att erbjuda patienter att gå en promenad ansågs av sjuksköterskor ha 

en positiv inverkan på patienters sjukhusvistelse och deras återhämtning. Andra handlingar 

som främjade personcentrerad vård, enligt sjuksköterskor, var att skaka hand med patienter 

och använda patienters namn vid samtal (Nilsson m.fl., 2019). Kontinuitet i vården var en 

viktig del för att kunna bygga tillitsfulla vårdrelationer där sjuksköterskor kunde inge 

förtroende till patienter (Nilsson m.fl., 2019). Sjuksköterskor ansåg att skapandet av en 

vårdrelation till varje patient gav en ökad tillfredsställelse på arbetsplatsen (Ross m.fl., 

2014).  

5.3.2 Betydelsen av ett etiskt förhållningssätt 

Denna kategori beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter utifrån ett 

etiskt förhållningssätt som innebär att värna om patientens värdighet och integritet samt visa 

respekt.  

 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att upprätthålla och stärka patienters känsla av värdighet 

genom att vara närvarande (Andersson m.fl., 2015; Ross m.fl., 2014). Sjuksköterskor beskrev 

att patienter är experter kring den egna hälsan och att det är av stor vikt att alltid ta hänsyn 

till patienters val (Andersson m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018). Det kunde innebära att 

respektera patienters beslut även om de inte alltid stämde överens med sjuksköterskors 

ställningstagande. Det beskrevs även viktigt, enligt sjuksköterskor, att värna om patienters 

integritet (Andersson m.fl., 2015). Integriteten ansågs äventyras när patienter blev 
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involverade i diskussioner där känslig information kunde komma ut, exempelvis när 

patienter delade rum (Oxelmark m.fl., 2018). En likhet kunde ses när sjuksköterskor beskrev 

oro gällande patienters konfidentialitet när patienter delade rum (Kullberg m.fl., 2018). Att 

erbjuda patienter avskildhet ansågs vara av signifikant betydelse inom personcentrerad vård 

(p<0.05)(McCormack m.fl., 2010). Med avsikt att stärka patienter ansåg sjuksköterskor det 

viktigt att förklara hur de resonerade kring den vård som skulle ges. Med respekt för 

patienters individuella kunskap var det av betydelse att stämma av med patienter innan 

besluttagande vilket innebar att felaktigheter kunde förhindras och sjuksköterskor kunde då 

skräddarsy vården utifrån patienters behov (Oxelmark m.fl., 2018). Sjuksköterskor beskrev 

att inom palliativ vård var det av betydelse att ifrågasätta om ordinerade tester och 

undersökningar var av avsikt för patienters bästa. Detta för att skydda patienter från onödigt 

lidande (Andersson m.fl., 2015). 

5.3.3 Betydelsen av delaktighet 

Denna kategori beskriver sjuksköterskors tillvägagångssätt för att möjliggöra delaktighet hos 

patienter och anhöriga samt de utmaningar det medför. 

Att kunna uppmärksamma om och till vilken grad patienter ville vara delaktiga i den egna 

vården var viktigt enligt sjuksköterskor (Andersson m.fl., 2015). Sjuksköterskor beskrev att 

patienter ibland hade valt att anta en passiv roll men att det ändå sågs som en slags 

delaktighet då patienter gjort ett aktivt val att inte ta egna beslut (Oxelmark m.fl., 2018). 

Involvering av patienters önskningar angående vårdbeslut var en av grundpelarna i 

personcentrerad vård enligt sjuksköterskor (Ross m.fl., 2014). Sjuksköterskor motiverade 

patienter i att uttrycka egna åsikter och upplevelser (Sahlsten m.fl., 2009). Sjuksköterskor 

beskrev att när de intog en passiv roll i samtalet vågade patienter delge egna erfarenheter 

(Oxelmark m.fl., 2018; Sahlsten m.fl., 2009). Sjuksköterskor stimulerade patienter att ta 

ansvar för den egna vården. De ansåg att patienter hade förmåga att reflektera, ta beslut och 

inhämta ökad kunskap (Sahlsten m.fl., 2009). I situationer då patienter tvivlade på den egna 

förmågan var det av betydelse för sjuksköterskor att uppmärksamma positiva aspekter utöver 

problem och osäkerhet för att kunna bevara och utveckla patienters självförtroende. Frågor 

och feedback användes för att stötta patienter i att nå förståelse och finna nya lösningar för 

att uppnå framsteg. Sjuksköterskor beskrev det dock utmanande att stödja patienter i att 

övervinna potentiella hinder (Sahlsten m.fl., 2009). Sjuksköterskor beskrev en 

personcentrerad överrapportering vilket innebar att patienter var delaktiga i rapporteringen 

mellan olika professioner gällande den egna vården. Det var den stund under arbetsskiftet 

som helt kunde ägnas patienten med dennes perspektiv i fokus (Kullberg m.fl., 2018). Ett 

hjälpmedel som enligt sjuksköterskor ökade patienters delaktighet var Ipads. Med Ipads 

kunde patienter och sjuksköterskor tillsammans få tillgång till information om patienten i 

patientjournalen (Oxelmark m.fl., 2018).  

Ett hinder för patienters delaktighet, enligt sjuksköterskor, var när den personcentrerade 

överrapporteringen utfördes i samtal med endast sjuksköterskor trots att patienten var 

närvarande i rummet. Ett annat hinder vid överrapporteringen var när sjuksköterskor stod 

kring patientens säng istället för att sitta ned bredvid patienten. Att undvika att göra 

patienter delaktiga ansågs som en förstärkning av den hierarkiska strukturen (Kullberg m.fl., 

2018). Användning av medicinskt språk och en ihållande negativ attityd till förändring var 

faktorer som också beskrevs hindra patienters delaktighet (Oxelmark m.fl., 2018).   
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Det var viktigt för sjuksköterskor att göra anhöriga delaktiga i vården då de ofta hade en 

betydande kunskap om patienter (Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2014). En skillnad kunde 

ses när sjuksköterskor erfor att en del anhöriga uppvisade en paternalistisk attityd som 

kunde hindra patienters delaktighet (Oxelmark m.fl., 2018). Det fanns en oro för detta även 

om det inte hade inträffat ännu samt att anhöriga i vissa situationer ansågs irriterande då 

många frågor ställdes och därmed distraherade sjuksköterskor i deras arbete (Kullberg m.fl., 

2018). Det var väsentligt för sjuksköterskor att göra anhöriga delaktiga men det skapade 

också oro (Walker & Deacon, 2015). 

5.3.4 Betydelsen av information  

Denna kategori beskriver betydelsen av information och vilken påverkan det kan ha på 

patienters vård. 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att ge anpassad information om behandlingar och 

medicinering i den aktuella situationen till patienter och anhöriga (Andersson m.fl., 2015; 

Oxelmark m.fl., 2018), vilket även McCormack m.fl. (2010) presenterade vara av signifikant 

betydelse (p<0.05). Patienters och anhörigas ångest lindrades när tid för samtal och 

information gavs, enligt sjuksköterskor (Ross m.fl., 2018). Sjuksköterskor ansåg att en 

personcentrerad överrapportering gav viktig information som underlättade planeringen och 

utförandet av vårduppgifter. Det beskrevs av sjuksköterskor att patienter upplevdes lugnare 

under kvällen efter att ha delgetts information och förberedelse till kommande aktiviteter. 

Det bekräftades genom att patienter inte ringde lika många gånger på larmet (Kullberg m.fl., 

2018). Välinformerade patienter innebar att patienter sannolikt fullföljde vårdplanen och det 

bidrog till ökad patientsäkerhet vilket förklarades av sjuksköterskor i ett exempel där 

patienter blev instruerade i hur larmet skulle användas (Oxelmark m.fl. 2018). 

Sjuksköterskor beskrev att broschyrer kunde vara till hjälp för patienter att få information 

om det aktuella sjukdomstillståndet och behandlingar. Det krävdes dock en ständigt 

uppdaterad information i broschyrerna för att patienter skulle kunna få ökad kunskap. 

Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att guida patienter genom samarbete med andra 

professioner inom sjukvården då sjuksköterskor sågs som en bärare av viktig information 

gällande patienter. Sjuksköterskor ansåg att den viktiga informationen även involverade en 

god kommunikation mellan sjukhuset och andra vårdgivare inför och efter utskrivning. Även 

dokumentation om vårdplanen ansågs av sjuksköterskor vara viktigt då det främjar 

patientsäkerhet (Andersson m.fl., 2015). Sjuksköterskor beskrev att information och kunskap 

kring medicinering gav patienter en möjlighet att kunna ta egna beslut gällande vården 

(Oxelmark m.fl., 2018). Det var av stor betydelse för sjuksköterskor att efterhöra patienters 

tidigare kunskap gällande medicinering samt säkerställa att patienter fick information 

gällande ordinerade mediciner utifrån ett säkerhetsperspektiv (Bolster & Manias, 2010). 

Information om egenvård var av signifikant betydelse (p<0.05)(McCormack m.fl., 2010). 

Sjuksköterskor fann det väsentligt att bekräfta att patienter förstod den information som 

delgavs men om patienter saknade förutsättningar att förstå informationen kunde det leda 

till att patienters åsikter inte blev lyssnade till (Kullberg m.fl., 2018; Ross m.fl., 2018). 

Sjuksköterskor ansåg att i vårdandet av patienter med kognitiv funktionsnedsättning kunde 

viktig information missas på grund av patienters svårigheter att återberätta information 

(Nilsson m.fl., 2019). Sjuksköterskor erfor att det fanns situationer där patienter inte borde 

delges information eller ha kontroll över beslut. Detta på grund av att sjuksköterskor ansåg 

att de hade en professionell kunskap (Oxelmark m.fl., 2018). Det fanns situationer där 
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patienter hade svårare att ta in information på grund av faktorer som språk, det fysiska 

tillståndet och kulturell bakgrund, enligt sjuksköterskor (Oxelmark m.fl., 2018). Däremot 

beskrev sjuksköterskor att genom att anpassa informationen utifrån patienters individuella 

kapacitet och situation möjliggjordes att patienter enklare förstod informationen oavsett 

språk och kulturell bakgrund (Andersson m.fl., 2015). 

Närvaro av patienters besökare ansågs värdefullt av sjuksköterskor då de kunde tillföra viktig 

information om exempelvis patienters preferenser, hur hemsituationen såg ut samt kunna 

bidra med stöd till patienter. Enligt sjuksköterskor upplevdes det ibland svårt att veta vilken 

information som kunde delges patienters besökare då deras relation till patienten var okänd 

(Kullberg m.fl., 2018). Sjuksköterskor beskrev vikten av personcentrerad vård för anhöriga 

vid dödsfall. Det kunde exempelvis vara upprepning av läkarens information med enklare 

termer som gav en ökad förståelse samt att undvika att ge besked över telefon gällande en 

avliden närstående. Sjuksköterskor beskrev även att skriftlig information till anhöriga 

gällande olika procedurer vid dödsfall var viktigt då muntlig information kunde försummas 

(Walker & Deacon, 2015). 

5.3.5 Betydelsen av organisationen  

I denna kategori beskrivs organisationen och olika arbetsförhållanden samt dess betydelse 

och påverkan på utförandet av personcentrerad vård.  

Tidsbrist och hög arbetsbelastning beskrevs av sjuksköterskor vara faktorer som hindrade 

utförandet av personcentrerad vård (Andersson m.fl., 2015; Bolster & Manias, 2010; Walker 

& Deacon, 2016). Sjuksköterskor beskrev dock att arbetsbelastningen varierade från dag till 

dag och vilken tid på dygnet det var (Bolster & Manias, 2010). Brist på erfarenhet, inrotade 

rutiner på avdelningen samt avsaknad av samarbete mellan olika professioner var andra 

faktorer som kunde utgöra hinder för personcentrerad vård (Oxelmark m.fl., 2018). Det 

beskrevs av sjuksköterskor att det inte fanns tillräckligt med tid för gemensamma samtal 

med patienter, läkare och sjuksköterskor (Oxelmark m.fl., 2018). Sjuksköterskor beskrev 

dock att det fanns mer tid till patientmöten när det på morgonen gjordes en sammanställning 

över personalstyrkan som sedan fördelades utifrån graden av arbetsbelastning (Nilsson m.fl., 

2019). En personcentrerad överrapportering beskrevs av sjuksköterskor vara tidskrävande 

som ibland resulterade i att det inte utfördes. Det kunde exempelvis vara när patienter 

pratade mycket och hade många frågor samt hade multipla fysiska och/eller psykiska besvär 

(Kullberg m.fl., 2018). Sjuksköterskor beskrev att bland stressfulla avdelningsrutiner 

tillämpades inte alltid personcentrerad vård (Ross m.fl.,2018; Walker & Deacon, 2016). Det 

ansågs viktigt att kunna vara flexibel angående rutiner vilket förenklade utförandet av 

personcentrerad vård (Ross m.fl., 2018).  

Sjuksköterskor svarade att tillräckligt med resurser (p<0.05) samt professionella relationer 

mellan läkare och sjuksköterskor (p=0.02) var viktiga faktorer som innebar positiva 

förändringar till en mer personcentrerad vårdkultur. En personcentrerad vårdkultur innebar 

minskad arbetsrelaterad stress, färre antal personer som avslutade arbetet inom det närmsta 

året samt en ökning i tillfredsställelse och engagemang inom verksamheten 

(p<0.01)(McCormack m.fl., 2010). Det fanns ett starkt samband mellan ett säkert samt bra 

psykosocialt arbetsklimat och en ökad tillfredsställelse hos sjuksköterskor angående 

yrkesrollen och den vård som gavs (p<0.001)(Lehuluante m.fl., 2012). Sjuksköterskor 

reflekterade över sambandet mellan erfarenhet och att vara trygg i yrkesrollen. 



18 

Sjuksköterskor beskrev att mindre erfarna sjuksköterskor fokuserade mer på att utföra de 

kliniska uppgifterna vilket innebar ett hinder i en personcentrerad överrapportering. 

Sjuksköterskorna med mindre erfarenhet uttryckte en känsla av att bli granskade av samtliga 

åhörare under rapporteringen vilket utgjorde en osäkerhet i den professionella rollen 

(Kullberg m.fl., 2018). En likhet sågs där samarbete i arbetsgruppen som inkluderade ett 

kunskapsutbyte och att nyutbildade sjuksköterskor motiverades till att se patienter som 

personer mer än uppgifter, var av betydelse enligt sjuksköterskor (Nilsson m.fl., 2019). 

Sjuksköterskor med mer än nio års arbetserfarenhet var mer tillfredsställda med arbetet 

jämfört med de som hade arbetat mindre än nio år (p<0.05)(Lehuluante m.fl., 2012). Genom 

att skapa personcentrerade mål inom teamet utformades en enighet om vården där 

patienters enskilda behov ingick (Nilsson m.fl., 2019). 

6 DISKUSSION 

I diskussionen presenteras inledningsvis en resultatdiskussion om studiernas syfte, metod 

och resultat. Studiernas resultat diskuteras gentemot tidigare forskning, det 

vårdvetenskapliga perspektivet, lagar och styrdokument samt begreppet personcentrerad 

vård. Därefter presenteras en metoddiskussion gällande val av metod och analys. 

Avslutningsvis presenteras en etikdiskussion. 

6.1 Resultatdiskussion 

Nedan presenteras en diskussion om likheter och skillnader i studiernas syfte och metod 

samt likheter och skillnader i studiernas resultat.  

6.1.1 Studiernas syfte och metod 

Samtliga åtta kvalitativa studier hade intervjuer som vald datainsamlingsmetod. Det 

medförde att studiernas syfte innehöll svar om sjuksköterskors erfarenheter, uppfattningar, 

interaktioner, förståelser och strategier. Intervjuer är ett bra tillvägagångssätt för att få en 

ökad förståelse för deltagarna och det fenomen som ska studeras. Det kan därmed medföra 

en utveckling för vården (Danielson, 2017).  

Användning av semistrukturerade intervjuer säkerställer att väsentlig information 

inkluderas. I semistrukturerade intervjuer får också deltagare möjlighet att tala fritt utifrån 

ämnet (Polit & Beck, 2017). Fyra av studierna använde semistrukturerade intervjuer. En av 

dessa studier använde även observation som ett första steg där sjuksköterskors beteende och 

agerande gentemot patienter var i fokus. I detta examensarbete användes inte observationen 

från studien i resultatet då det inte svarade på syftet. Det var dock av intresse att diskutera då 

det framkom skillnader vid observation av sjuksköterskors agerande gentemot deras egna 

ord i intervjuerna. Att utföra observationer kan vara av fördel då deltagaren kan vara 

omedveten om det egna beteendet vilket ger ett bättre resultat (Polit & Beck, 2017). Det kan 
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upplevas påträngande för deltagarna att bli observerade och det är viktigt att observatören 

har det i åtanke (Carlson, 2017). En reflektion är att deltagarna möjligtvis blev obekväma och 

därmed inte kunde utföra vårdandet i den mån de önskade eller att de var omedvetna om det 

egna beteendet i intervjun. Intervjuer kan enklare fånga deltagarnas äkta uppfattningar 

(Larsson & Holmström, 2017). Sju av de kvalitativa studierna hade individuella intervjuer 

vilket gav ett djupare innehåll av erfarenheter. Tre av de åtta kvalitativa studierna använde 

även fokusgrupper vid datainsamling. Fokusgrupper som datainsamling kan vara av fördel då 

deltagarna reagerar på varandras synpunkter som kan leda till djupare diskussioner. Vissa 

deltagare kan dock känna obekvämhet i att delge egna upplevelser i samtal med andra (Polit 

& Beck, 2017).  

Överförbarhet är om studiens resultat går att föras över till andra sammanhang (Mårtensson 

& Fridlund, 2017). I samtliga åtta kvalitativa studier var resultaten begränsade i 

överförbarhet då alla hade ett fåtal deltagare inom ett avgränsat område. En reflektion är att 

samtliga studiers deltagare var sjuksköterskor i olika åldrar och yrkeserfarenhet vilket kan ge 

en ökad överförbarhet. Trovärdighet kan ses när författarna till studien är förtrogen miljön 

där studien äger rum (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det kunde ses i en av de kvalitativa 

studierna där intervjuaren hade erfarenhet av att arbeta inom samma verksamhet som 

deltagarna. En reflektion är att det kan innebära att intervjuaren har en inverkan på 

deltagarnas svar. Det kan benämnas som att inneha bias (Polit & Beck, 2017). Studierna 

visade också att endast ett fåtal eller inga manliga sjuksköterskor deltog. En reflektion är att 

många åsikter och upplevelser då kan ha missats. Genom att vara medveten om den egna 

förförståelsen kan pålitlighet påvisas (Mårtensson & Fridlund, 2017). En av de kvalitativa 

studierna använde en utomstående intervjuare vilket visade att författarna troligtvis var 

medvetna om den egna förförståelsen. I en av de kvalitativa studierna hade en av författarna 

erfarenhet av den vårdmiljö som studerades men analysen utfördes av alla författare. En 

reflektion är att därmed kunde förförståelse undvikas i analysen. Pålitligheten kan öka när 

författarna har beskrivit vem som har intervjuat och transkriberat (Mårtensson & Fridlund, 

2017). Det var tydligt formulerat i en av de kvalitativa studierna. I samma studie 

genomfördes analysen först separat av två författare för att sedan genomföra analysen 

tillsammans. Slutligen fick den tredje författaren utföra den sista analysen. När fler personer 

granskar ett arbete kan personliga värderingar undvikas vilket beskrivs som 

bekräftelsebarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Två av studierna var av kvantitativ metod där båda använde enkäter vid datainsamling. De 

använde Likertskalor som svarsalternativ till frågorna i enkäterna. Likertskalan ger ett brett 

utbud av åsikter som ska svara på det valda syftet (Polit & Beck, 2017). Validitet innebär att 

författarna till studien visar ett sammanhang mellan resultatet och tidigare forskning 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). I en av de kvantitativa studierna utgick resultatet från ett 

personcentrerat ramverk som även benämndes i bakgrunden gällande hur den tidigare 

använts i forskning samt hjälpt till att utveckla andra verksamheter. Detta kunde öka 

studiens validitet. En av författarna till studien var även författare till ramverket. Det finns en 

risk att författaren förvränger information så att den ska passa in på författarens egna 

erfarenheter (Polit & Beck, 2017). En reflektion är att eftersom en av författarna till studien 

även var författaren till ramverket i bakgrunden kan det möjligtvis ha medfört att en objektiv 

hållning inte antogs. En studies reliabilitet kan öka när datainsamlingen upprepas flera 

gånger med samma deltagare (Mårtensson & Fridlund, 2017). I en av de kvantitativa 

studierna fick deltagarna svara på enkäterna vid tre olika tillfällen. 
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6.1.2 Studiernas resultat 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

personcentrerad vård. Resultatet visade att i utförandet av personcentrerad vård fann 

sjuksköterskor det betydelsefullt att skapa en vårdrelation till patienter, att inneha ett etiskt 

förhållningssätt och att patienter och anhöriga tillåts vara delaktiga där information ansågs 

vara en viktig del för att möjliggöra detta. Det fanns dock olika faktorer inom organisationen 

som kunde hindra utförandet av personcentrerad vård.   

Inledningsvis beskrivs begreppet patient med avsikt att motivera valet av vårdvetenskapligt 

perspektiv. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att patient innebär ett fokus på 

sjukdomen och de kroppsliga besvären där det individuella och personliga planet utesluts. En 

jämförelse kan ses till Eriksson (2015a) som också använder begreppet patient som betyder 

den lidande och att lidande finns i olika former som omfattar hela människans livssituation. 

En reflektion är att Katie Erikssons teorier kan relateras till en personcentrerad vård då dessa 

verkar ha en annan innebörd av begreppet patient som innefattar en helhetssyn på patienter 

och det förhållningssätt sjuksköterskor ska anta för att möjliggöra detta. 

Resultatet visade att sjuksköterskor fann det viktigt att bilda en vårdrelation till patienter 

genom att beakta enskilda behov och få en helhetssyn vilket medförde att sjuksköterskor och 

patienter kunde skapa förtroende till varandra. För att uppnå detta var det väsentligt med 

återkommande möten där ökad kunskap och förståelse kunde delges samt att sjuksköterskor 

hade en genuin vilja att hjälpa. En koppling kan ses till tidigare forskning där patienter 

upplever trygghet när sjuksköterskor blir en del av patienters livsvärld och en förtroendefull 

relation skapas (Koinberg m.fl., 2018; Sharp m.fl., 2016). Patienter värdesätter när 

sjuksköterskor är engagerade i vårdandet och visar intresse för deras individuella behov. 

Kontinuerlig kontakt med sjuksköterskor medför en ökad trygghet hos patienter (Browall 

m.fl., 2013).  

Sjuksköterskor betonade vikten av att skapa en förståelse för patienter och deras berättelse 

och att det krävdes mod och inre styrka för att möjliggöra detta. En likhet kan ses i tidigare 

forskning där patienter beskriver att de vill uppnå en relation med ömsesidig respekt genom 

att få delge sin unika historia (Greenfield m.fl., 2014). Det här kan kopplas till begreppet 

partnerskap som är en del av personcentrerad vård. Partnerskapet innebär att skapa en 

gemensam förståelse av hur patienter upplever sjukdomstillståndet som kan möjliggöras av 

att patienter och sjuksköterskor delar erfarenheter och tar lärdom av varandra. Ett 

partnerskap är viktigt för att kunna skapa en vård anpassad efter patienters värderingar och 

hälsoproblem utifrån gemensamt skapade mål (Ekman m.fl., 2011). En likhet kan ses då 

Eriksson (2014) skriver att en vårdrelation kan uppnås om både sjuksköterskor och patienter 

har en öppenhet och bjuder in varandra. Att kunna ge och ta av varandra med en grund i 

förtroende och lyhördhet och sträva efter att patienter ska uppnå optimal hälsa. Det är 

väsentligt att ta hänsyn till patientens inre önskan. En reflektion är att partnerskap och 

vårdrelation har gemensamma drag som båda handlar om att sjuksköterskor och patienter 

ska arbeta tillsammans för att kunna utvinna vad patienter finner är viktigt och 

hälsofrämjande.  

Sjuksköterskor ansåg det viktigt att tillgodose fysiska, psykiska likväl som andliga behov hos 

patienter vilket kunde möjliggöras när sjuksköterskor tog hänsyn till patienters egna 

önskningar. Att ha en god kommunikation där patienter gavs möjlighet att ta egna beslut och 

känna trygghet i att uttrycka egna synpunkter var också väsentligt. Genom att se till 
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patienters individuella önskningar kunde en förbättring i tillvaron och återhämtningen ses. 

Det kan kopplas till tidigare forskning där patienter anser det viktigt när både fysiska och 

psykiska behov blir tillgodosedda (Browall m.fl., 2013; Greenfield m.fl., 2014). Detta i likhet 

med Eriksson (2014) som beskriver att när människans själ och ande tas hänsyn till i samma 

grad som kroppsliga behov så kan hela människan ses. En egen reflektion är att detta borde 

ses som en självklarhet i omvårdnaden men att det kanske kan upplevas skrämmande för 

sjuksköterskor att ta emot patienters berättelser om de påminner om en egen livserfarenhet.  

Resultatet visade att sjuksköterskor kunde stärka patienters värdighet genom att vara 

närvarande. I likhet med tidigare forskning beskriver patienter det betydelsefullt när 

sjuksköterskor finner tid att samtala med patienter (Browall m.fl., 2013; Canzan m.fl., 2014; 

Edvardsson m.fl., 2010; Laird m.fl., 2015; Norell Pejner m.fl., 2015). En exemplarisk vård 

beskrivs vara när sjuksköterskor visar respekt och värnar om patienters värdighet (Laird 

m.fl., 2015). Det kan kopplas till Eriksson (2015a) som beskriver att patienter ska mötas med 

respekt och om det inte sker kan det resultera i ett vårdlidande hos patienter. En reflektion är 

att ett vårdlidande kan uppstå hos patienter när sjuksköterskor prioriterar andra patienter 

med grund i personliga värderingar. Resultatet visade att sjuksköterskor såg patienter som 

experter gällande deras egen hälsa och att det är av stor vikt att alltid ta hänsyn till patienters 

egna beslut. Det kunde innebära att respektera patienters beslut även om de inte alltid 

stämde överens med sjuksköterskors egna ställningstaganden. Det i likhet med tidigare 

forskning där patienter beskriver att det är viktigt att sjuksköterskor respekterar deras 

individuella kunskap (Koinberg m.fl., 2018). Patienter beskriver även att ett kunskapsutbyte 

kan ske i partnerskap med sjuksköterskor (Tobiano m.fl., 2016). En koppling kan göras till 

Erikssons (2015b) begrepp leka där patienter tillåts forma och pröva olika vårdaktiviteter 

vilket kan leda till en bättre hälsa. En reflektion är att om sjuksköterskor kan utvinna 

patienters kunskap leder det till en insikt hos sjuksköterskor gällande patienters förmågor 

och kapacitet och utefter det kan aktiviteter formas som kan öka patienters egenvård. Om 

patienter får möjlighet att välja egna aktiviteter där sjuksköterskor kan bidra med den 

evidensbaserade kunskapen och stöd i hur de kan utföras, kan det medföra en minskad 

maktskillnad.  

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg det viktigt att låta patienter uttrycka egna åsikter 

för att kunna möjliggöra att patienter är delaktiga. Tidigare forskning visar att patienter 

upplever ett hinder i delaktighet när sjuksköterskor antar en maktposition (Tobiano, 2016). 

Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver att patienter har rätt till delaktighet och involvering i 

den egna vården där individuella behov och önskemål tas hänsyn till. Detta i likhet med 

Eriksson (2015a) som skriver att sjuksköterskor ska involvera patienter och deras synpunkter 

i vårdandet och om det inte sker kan patienter uppleva en känsla av maktlöshet som leder till 

ett vårdlidande. En reflektion är att en sjuksköterska lättare kan följa patientens förändring 

genom att vara medveten om patienters tankegångar och upplevelser gällande den aktuella 

situationen. Däremot är det inte alltid som patienter själva kan uttrycka sina åsikter. Då är 

det viktigt att i möjligaste mån efterhöra vad patienter skulle ha sagt, genom att exempelvis 

tala med anhöriga eller genom personlig kännedom hos sjuksköterskor utifrån patienters 

tidigare uttalanden. 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg det väsentligt att patienter och anhöriga fick 

anpassad information angående vården. Det kan kopplas till tidigare forskning där patienter 

beskriver en känsla av involvering när de får information gällande symtom, biverkningar och 

behandlingar (Canzan m.fl., 2014; Koinberg m.fl., 2018). Enligt Patientlagen (SFS 2014:821) 
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har patienter rätt till information som är anpassad utifrån deras individuella förutsättningar. 

Patienter ska ha tillgång till information om den egna hälsan och vårdprocessen. I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor beskrev det viktigt att säkerställa att patienter förstod den 

information som gavs gällande medicinering. Vidare beskrev sjuksköterskor att en ökad 

förståelse hos patienter sannolikt skulle leda till att de följde vårdplanen. Det kan kopplas till 

Erikssons (2015b) begrepp leka och lära. Leka är när vårdaren anpassar information så att 

patienten kan förstå och patienten själv tillåts forma vårdaktiviteter. Lära är att patienten kan 

upptäcka nya möjligheter när vårdaren antar ett pedagogiskt tillvägagångssätt. En reflektion 

är att om patienter inte får relevant och väsentlig information kan det uppstå missförstånd 

och ett ökat lidande för patienter som kan leda till att de istället nekar eventuell väsentlig 

vård. Resultatet visade också att sjuksköterskor ansåg att dokumentation om vårdplanen var 

en viktig faktor som främjar patientsäkerhet. Enligt Patientdatalagen (SFS 2008:355) har 

sjuksköterskor ett ansvar att föra patientjournal. En reflektion är att vid utebliven 

dokumentering kan det innebära att annan vårdpersonal inte får tillgång till väsentlig 

information om patienter som därmed kan hota patientsäkerheten.  

Resultatet visade att sjuksköterskor svarade att professionella relationer mellan 

sjuksköterskor och läkare var en viktig faktor som kunde främja en personcentrerad 

vårdkultur. Sjuksköterskor ansåg att avsaknad av samarbete mellan olika professioner kunde 

utgöra hinder för detta. Det kan kopplas till tidigare forskning där patienter beskriver att en 

god kommunikation och samarbete inom teamet ger en ökad känsla av säkerhet (Browall 

m.fl., 2013). Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) har sjuksköterskor ett ansvar att ge 

en god och säker vård till patienter. En reflektion är att bristfällig kommunikation mellan 

olika professioner kan äventyra patientsäkerheten då missförstånd och avvikelser kan uppstå 

som kan leda till allvarliga konsekvenser för patienter. Vidare visade resultatet att 

sjuksköterskor erfor att tidsbrist och inrotade rutiner var faktorer som kunde försvåra 

utförandet av personcentrerad vård. Det i likhet med tidigare forskning där patienter 

beskriver situationer där det inte finns tid för frågor och eftertanke som därmed skapar en 

osäkerhet (Canzan m.fl., 2014). En reflektion är att sjuksköterskor regelbundet bör 

ifrågasätta avdelningens rutiner och diskutera det inom arbetsgruppen med avsikt att nå 

ökad flexibilitet och skapa positiva förändringar mot en personcentrerad vård. 

6.2 Metoddiskussion 

En allmän litteraturöversikt utgår från att skapa en överblick av det valda problemområdet 

(Friberg, 2017). Att använda både kvalitativa och kvantitativa data kan ge ett bredare resultat 

där de två metoderna kan komplettera varandra (Polit & Beck, 2017). En allmän 

litteraturöversikt valdes då syftet kunde besvaras med både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter vilket kunde 

utvinnas från både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Att utföra studier med intervjuer är 

resurskrävande och tar lång tid att utföra (Polit & Beck, 201). Att göra en empirisk studie 

skulle mest troligtvis medföra ett djupare perspektiv gällande erfarenheter, men på grund av 

tidsbegränsning valdes detta alternativ bort. Artiklar av kvalitativ metod ger ett djupare 

innehåll av en persons erfarenheter (Polit & Beck, 2017). Åtta av samtliga artiklar var av 

kvalitativ metod och den metoden återfanns även i störst utsträckning. De kvantitativa 

artiklarna behandlade också erfarenheter och valdes därmed att ha med i examensarbetet. 

Det fanns skillnader vid jämförelse av kvalitativa artiklarna och kvantitativa artiklarna. De 
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kvalitativa artiklarna undersökte sjuksköterskors uppfattningar, interaktioner, erfarenheter, 

förståelse och strategier gällande personcentrerad vård och författarna valde att forma 

examensarbetets syfte mot erfarenheter vilket ansågs även omfatta de övriga begreppen. De 

kvantitativa artiklarna undersökte en personcentrerad vårdkultur utifrån sjuksköterskors 

perspektiv. Då syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård 

kunde det innefatta ett bredare område där vårdkulturen kunde inkluderas.  

Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, överförbarhet och giltighet är några begrepp som 

används för att diskutera metoden och examensarbetets kvalitet. Trovärdighet innebär att 

det finns en tydlig beskrivning om hur resultatet har framkommit där läsaren förstår att den 

skapade kunskapen är möjlig (Mårtensson & Fridlund, 2017). Genom att låta utomstående 

personer läsa och kommentera arbetet (Mårtensson & Fridlund, 2017) och att söka i flera 

databaser kan trovärdigheten öka (Henricson, 2017). Det här examensarbetet har 

kontrollerats tillsammans med handledare och handledargrupp. Sökning av artiklar har 

genomförts i databaserna CINAHL Plus och Medline. Att flera av artiklarna återkommer vid 

sökningar med olika kombinationer av ord, anses öka resultatets sensitivitet och därmed 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Flera av de valda artiklarna återkom i sökningarna även 

vid ändring av sökorden. En begränsning i artiklarnas publiceringsår valdes att göras, från 

2009–2019, där aktuell forskning var av relevans då den skildrade den senaste utvecklingen 

inom personcentrerad vård. Detta begränsade dock antalet artiklar som berörde 

personcentrerad vård. I sökning av artiklar uppmärksammades att vid sökning av begreppet 

personcentrerad vård uppkom artiklar där “patient-centred” benämndes som att ha samma 

innebörd som ”person-centred”. I svenskan behandlas dessa som två olika begrepp med olika 

betydelser och det var därmed väsentligt att dessa artiklar exkluderades. En svårighet 

uppkom i början av sökningen där författarna använde sökordet “nurse” som resulterade i 

artiklar som behandlade även undersköterskor då de i det engelska språket benämns 

“enrolled nurse”, “assistant nurse” och “auxilliary nurse”. Det uppkom även artiklar där det 

var otydligt vem av deltagarna som uttryckte vad då alla benämndes vårdpersonal. De 

artiklar som beskrev sjuksköterskornas erfarenheter kunde användas i examensarbetet. Ett 

undantag gjordes för två artiklar som även hade undersköterskor som deltagare. Dessa valdes 

ändå att inkluderades i examensarbetet då resultaten sammanställdes på ett sätt där 

författarna uppfattade att alla deltagare hade likvärdiga erfarenheter. I kommande sökningar 

användes sökordet “registered nurse” för att enklare kunna urskilja sjuksköterskornas 

erfarenheter. Trovärdigheten ökar om de valda artiklarna använder samma design 

(Henricson, 2017). Examensarbetet inkluderade artiklar med flera olika designs vilket då 

kunde anses minska trovärdigheten. Om de valda artiklarna är “peer reviewed” kan det öka 

trovärdigheten (Henricson, 2017). Samtliga artiklar i det här examensarbetet var “peer 

reviewed”.   

Kvalitetsgranskningarna av artiklarna som utgick från Friberg (2017) frågor ansågs som en 

styrka i examensarbetet då vetenskapligheten i artiklarna säkerställdes. Författarna valde att 

använda elva frågor vid granskning av de kvalitativa artiklarna och tio frågor vid granskning 

av de kvantitativa artiklarna. Frågorna “Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven?”, “Vilka argument förs fram?” och “Sker en återkoppling till 

teoretiska antaganden, till exempel vårdvetenskapliga antaganden?” valdes att inte användas 

i samtliga kvalitetsgranskningar då den vetenskapliga kvaliteten ändå kunde säkerställas.  

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan föras över till andra grupper eller 

sammanhang (Mårtensson & Fridlund, 2017) och stärks när datainsamling och urval beskrivs 
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tydligt (Henricson 2017). De olika studierna utfördes på ett flertal olika avdelningar vilket 

kan öka överförbarheten. Sex av tio studier utfördes i Sverige och då kunde överförbarheten 

möjligtvis vara begränsad till just den svenska kulturen eller kulturer liknande den svenska. 

Deltagarna i samtliga studier hade en variation i både ålder och arbetserfarenhet vilket 

möjligtvis kan öka överförbarheten. Författarna har försökt att tydligt och detaljerat beskriva 

datainsamling och urvalsprocess. 

Pålitlighet kan stärkas när författarna beskriver den egna förförståelsen (Mårtensson & 

Fridlund). Författarna har i inledningen i det här examensarbetet beskrivit tidigare 

erfarenheter vilka kan förklara den egna förförståelsen. Egna erfarenheter av att arbeta inom 

vården inkluderade medförde att det inte gick att helt bortse förförståelsen. Det betraktades 

som en fördel att vara två författare i detta examensarbete med individuella kunskaper och 

infallsvinklar. Utmaningar kunde övervinnas gemensamt och när en av författarna riskerade 

att eventuellt tolka data kunde den andra författaren bekräfta det och därmed undveks detta.  

Bekräftelsebarhet ökar av att författarna genom hela arbetet tydligt förklarar egna 

ställningstaganden samt beskriver en distinkt analysprocess (Mårtensson & Fridlund, 2017). 

Under examensarbetets gång har författarna fört loggbok om sökvägar som sedan skrivits 

ned under rubriken datainsamling och urval för att läsaren enkelt ska kunna söka och hitta 

artiklarna. När andra personer kontrollerar analys och resultatbeskrivning, så förhålls 

författarna neutrala till insamlade data (Mårtensson & Fridlund, 2017). Examensarbetet har 

lästs av andra studenter och handledare. 

Giltighet kan visas genom att resultatet i en studie är sanningsenligt och stämmer överens 

med verkligheten (Polit & Beck, 2017). I det här examensarbetet har analysmetoden 

beskrivits utifrån Friberg (2017) och resultatet har diskuterats gentemot tidigare forskning 

vilket visar på ökad giltighet.  

6.3 Etikdiskussion 

Endast artiklar som blivit godkända av en etisk kommitté valdes till detta examensarbete. 

Författarna försökte anta en induktiv hållning vid analysering av artiklarnas resultat för att 

undvika feltolkning. Samtliga artiklar lästes därmed åtskilliga gånger för att få en större 

inblick i artiklarnas innehåll. En noggrann översättning av artiklarna från engelska till 

svenska har utförts med stöd av ett svenskt-engelskt lexikon. För att referenshanteringen ska 

ske på ett korrekt sätt och inte riskera plagiat har författarna följt Wahlandt m.fl. (2018) 

lathund för referensskrivning. Det var vid vissa tillfällen utmanande att avgöra var referensen 

skulle placeras utan att det blev för många referenser. Med stöd från handledare och andra 

studenter som kontrollerade examensarbetet har försök gjorts till att säkerställa 

referenshanteringen. Riktlinjer från CODEX (2019) har följts genom hela arbetet med avsikt 

att upprätthålla god forskningsetik. 
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7 SLUTSATSER 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

personcentrerad vård. Sjuksköterskan har ett omvårdnadsansvar att ge en god och säker vård 

som beaktar patientens enskilda behov. Resultatet visade att sjuksköterskor betonade vikten 

av att bilda en vårdande relation där personen bakom patienten synliggörs. Sjuksköterskor 

möjliggjorde patienters delaktighet genom att ta hänsyn till patientens egna önskemål och 

synpunkter där patienten fick väsentlig information och därmed en ökad kunskap gällande 

vården. Sjuksköterskor erfor att när de var närvarande och uppmärksamma på patienter blev 

det enklare att följa deras utveckling. Anpassad information utifrån patienters individuella 

förutsättningar kunde möjliggöra delaktighet där patienter kunde växa och få ökad 

självmedvetenhet. Resultatet visade att tidsbrist var ett hinder där patienters delaktighet blev 

begränsad och en vårdrelation uteblev. En förhoppning är att detta resultat ska kunna bidra 

till ökad kunskap om personcentrerad vård och därmed en utveckling inom 

sjuksköterskeprofessionen. 

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

En utökad och vidare forskning inom området behövs. Fler empiriska studier kan vara av 

fördel för att utvinna ett djupare innehåll gällande sjuksköterskor upplevelser i mötet med 

patienter. Det skulle vara av intresse att jämföra sjuksköterskors beteende utifrån en 

observation gentemot sjuksköterskors egna ord i en intervju. Ett annat förslag är att göra 

flera studier där åldrar och erfarenhet separeras för att se skillnader i sjuksköterskors 

upplevelser beroende på dessa olikheter. Det vore också intressant att utifrån intervjuer 

undersöka patienters olika perspektiv där olika erfarenheter inom vården och olika åldrar 

skildras. Ett bredare urval av deltagare skulle bidra till ett mer omfattande resultat som kan 

ge en ökad insikt till hur personcentrerad vård kan utföras kontinuerligt. 
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Kvalitet i poäng 10 10 
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BILAGA C - ARTIKELMATRIS  

 

Artikel- 

nummer 
Författare 

Titel (på 
engelska) 
Tidskrift 
År 
Land 

Syfte Metod, design 

och deltagare 
Resultat Poäng för 

kvalitet 

1. Andersson, E. K., 
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 
legitimerade 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
vårdande.  

Metod: Kvalitativ.  

Design: 
Fenomenografisk 
design med en 
analys inspirerad av 
Marton och Booths 
beskrivning av 
fenomenografi. 

Deltagare: 21 
sjuksköterskor   

Fyra sätt att förstå 
vårdande från 
sjuksköterskornas 
perspektiv kom 
fram: Omsorg som 
personcentrering, 
omsorg som att vilja 
det bästa för 
patienten, omsorg 
som 
omvårdnadsåtgärde
r och omsorg som 
flätas in i 
vårdkontexten. 

 11/11 

2. Bolster, D., & 
Manias, E. 

Person-centred 
interactions 
between nurses 
and patients during 
medication 
activities in an 
acute hospital 
setting: Qualitative 
observation and 
interview study. 

International 
Journal of Nursing 
Studies 

2009 

Australien  

Syftet är att 
undersöka 
interaktioner 
mellan 
sjuksköterskor 
och patienter 
vid medicinska 
aktiviteter på en 
akutvårdsavdel-
ning med en 
underliggande 
filosofi av 
personcentrerad 
vård.  

Metod: Kvalitativ.  

Design: 
naturalistiska 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Deltagare: Elva 
sjuksköterskor.  

Tre huvudteman 
framkom av 
resultaten: 
tillhandahållande av 
individualiserad 
vård, patientens 
deltagande och 
kontextuella hinder 
för att tillhandahålla 
personcentrerad 
vård.  

 10/11 

3. Kullberg, A., 
Sharp, L., Dahl, O., 
Brandberg, Y., & 
Bergenmar, M. 

Nurse perceptions 
of person 

Syftet är att 
beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskors 
uppfattningar av 
person-
centrerade 
överrapport-

Metod: Kvalitativ. 

Design: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys med 

Tre huvudteman 
med tio subteman. 
Huvudtemana var: 
Klinisk 
kommunikation och 
bedömning, tillfällen 
för patientens 
deltagande och 

 11/11 



 2  

centrered 
handovers in the 
oncological 
inpatient setting: A 
qualitative study. 

International 
Journal of Nursing 
Studies 

2018 

Sverige 

eringar på en 
onkologisk 
sjukhusavdel-
ning. 
  

ett induktivt 
förhållningssätt. 

Deltagare: Elva 
legitimerade 
sjuksköterskor.  

konsekvenser för 
omvårdnad. 

4. Lehuluante, A., 
Nilsson, A., & 
Edvardsson, D. 

The influence of a 
person-centred 
psychosocial unit 
climate on 
satisfaction with 
care and work 

Journal of Nursing 
Management 

2012 

Sverige  

Syftet är att 
beskriva 
sjuksköterskors 
tillfredsställelse 
med vård och 
arbete och att 
undersöka till 
vilken 
omfattning ett 
personcentrerat
arbetsklimat 
influerade den 
tillfredställelsen. 
  

Metod: Kvantitativ. 

Design: 
Undersökande 
tvärsnittsstudie med 
enkäter. Data 
analyserades med 
beskrivande och 
analytisk statistik. 

Deltagare: 206 
legitimerade 
sjuksköterskor.  

Resultatet visar på 
att 62% av 
deltagarna var 
mycket nöjda eller 
nöjda med deras 
arbetssituation. Det 
fanns ett stort 
samband mellan 
personcentrerat 
arbetsklimat och 
sjuksköterskors 
tillfredsställelse med 
vård och arbete.  

 10/10 

5. McCormack, B., 
Dewing, J., Breslin, 
L., Coyne-Nevin, 
A., Kennedy, K., 
Manning, M., 
Peelo-Kilroe, L., 
Tobin, C., & Slater, 
P.  

Developing 
person-centred 
practice: nursing 
outcomes arising 
from changes to 
the care 
environment in 
residential settings 
for older people 

International 
Journal of Older 
People Nursing. 

2010 

Irland 

Syftet är att 
presentera 
omvårdnads-
resultatet av 
utvärderingen 
om utvecklingar 
i vårdmiljön på 
äldreboenden. 

Metod: Kvantitativ. 

Design: 
Beskrivande 
statistik. Enkät som 
utgått ifrån en 
utvärderingstruktur 
kallat The Person-
centered Nursing 
Index, som 
besvarats vid tre 
olika tillfällen. 

Deltagare: Första 
tillfället, 614 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
Andra tillfället, 498 
legitimerade 
sjuksköterskor. 
Tredje tillfället, 439 
legitimerade 
sjuksköterskor.   

Statistiskt 
signifikanta 
förändringar 
observerades i 12 
av 19 faktorer som 
undersöktes. 
Dessutom inträffade 
förändringar i 
sjuksköterskors 
uppfattning av vård, 
vilket indikerade på 
en övergång från ett 
dominerande fokus 
på "tekniska" 
aspekter av vård, till 
en där "intima" 
aspekter av vård var 
mer uppskattade.  

 10/10 
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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 
organisational 
levels’. 

Journal of Clinical 
Nursning 

2018 

Sverige  

Syftet med 
denna studie 
var att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att ge 
personcentrerad 
vård till äldre 
personer på en 
akutmedicinsk 
avdelning. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: 
Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
kvalitativ 
innehållsanalys. 

Deltagare: 14 
legitimerade 
sjuksköterskor och 
undersköterskor.  

Personcentrerad 
vård beskrevs på 
olika nivåer inom 
vård; individuell 
nivå, gruppnivå och 
organisatorisk nivå.  

 11/11 

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

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

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

2018 

Sverige 

 

Syftet är att 
beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
hinder och 
möjligheter till 
patienters 
delaktighet i 
omvårdnad. 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. Tematisk 
dataanalys med en 
induktiv ansats. 

Deltagare: 20 
legitimerade 
sjuksköterskor. 

 
 
 
 

Fem teman: Att 
lyssna på patienten, 
att engagera 
patienten, överlåta 
delar av ansvaret, 
dela makt och bilda 
partnerskap med 
patienten. 
Kärntemat var att 
bilda partnerskap 
med patienten. 
 
 

 11/11 

8. Ross, H., Tod, A. 
M., & Clarke, A. 

Understanding and 
achieving person-
centred care: the 
nurse perspective 

Journal of Clinical 
Nursing 

2014 

Syftet är 
presentera 
resultat från det 
första steget av 
en utforskande 
studie som 
undersöker 
sjuksköterskors 
förståelse och 
underlättande 
av 
personcentrerad 
vård inom en 

Metod: Kvalitativ. 

Design: Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med ett 
aktionsforsknings-
sätt.  

Deltagare: Sju 
legitimerade 
sjuksköterskor.  

Resultatet visar på 
två olika teman. Det 
första temat tar upp 
sjuksköterskornas 
egna uppfattning av 
PCC, det andra 
temat beskriver hur 
användandet av 
PCC kan underlätta 
för sjuksköterskor, 
både som person 
och i yrkesrollen.   

 11/11 
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Storbritannien 

 

akutmedicinsk 
avdelning. 

9. Sahlsten, M. J. M., 
Larsson, I. E., 
Sjöström, B., & 
Plos, K. A. E. 

Nurse strategies 
for optimising 
patient 
participation in 
nursing care. 

Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 

2009 

Sverige  

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
legitimerade 
sjuksköterskors 
strategier för att 
stimulera och 
optimera 
patientdelaktigh
et.  

Metod: Kvalitativ. 

Design: Intervjuer i 
fokusgrupper. Data 
analyserades med 
hjälp av 
innehållsanalys- 
teknik. 

Deltagare: 12 
legitimerade 
sjuksköterskor. 

Tre kategorier: 
Bygga en relation, 
lära känna personen 
bakom patienten 
och återinföra 
möjlighet till 
egenvård. 

 11/11 

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 

Storbritannien 

Syftet är att 
utforska 
vårdande 
interventioner 
vid person-
centrerade 
insatser vid 
dödsfall på 
akut- och 
intensivvårds-
avdelningar för 
vuxna.  

Metod: Kvalitativ. 
 
Design: 
Beskrivande 
undersöknings-
studie med 
intervjuer. Av 
intervjuerna gjordes 
en riktad 
innehållsanalys. 

Deltagare: Nio 
legitimerade 
sjuksköterskor och 
en undersköterska.  

Fem huvudteman 
identifierades. 
Deltagarna beskrev 
vård vid dödsfall och 
hur den 
personcentrerade 
vården kom fram. 
Samman- 
hanget, 
professionella 
aspekter och 
attityder var faktorer 
som påverkade 
graden av person- 
centrerad vård. 

 11/11 
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