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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerad vård förknippas med ett humanistiskt vårdande där 

utgångspunkten är patienters perspektiv. Sjuksköterskor ska synliggöra den hela patienten 

och visa en ömsesidig respekt för att kunna bevara patienters värdighet. Patienter och 

familjemedlemmar erfar att det är viktigt att sjuksköterskor kan se till den unika människan.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med personcentrerad vård. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats med en beskrivande syntes har 

använts för detta examensarbete.  

Resultat: Sjuksköterskorna beskrev att arbeta med personcentrerad vård gav dem 

upplevelser av inre tillfredställelse. Upplevelsen av underlättning uppkom när patienter blev 

delaktiga och en relation kunde växa fram. Resultatet visade även på att sjuksköterskorna 

upplevde att de var otillräckliga i den hektiska arbetsmiljön som fanns och att det fanns 

organisatoriska hinder som försvårade utövandet av personcentrerad vård.  

Slutsats: Det var främst positiva upplevelser som framkom genom resultatet. 

Sjuksköterskor upplevde dock att det var svårt att arbeta med personcentrerad vård när 

organisationen inte tillhandahöll med tillräckliga resurser och utbildning. En översikt av 

sjuksköterskors upplevelser ger möjligheter för att lyfta fram brister och bidrar till en 

förståelse över att kraven inte endast ligger hos sjuksköterskorna utan även hos 

organisationen. 

 

Nyckelord: Helhetsperspektiv, legitimerade sjuksköterskor, patienters delaktighet, 

vårdrelation.  



ABSTRACT 

Background: Person-centered care is associated with a humanistic view, where the starting 

point is the perspectives of the patients. The nurse has to make the whole patient visible and 

show respect in order to preserve the dignity of the patients. Patients and family members 

experiences that it’s important that nurses can see the unique human. 

Aim: To describe the nurses' experience of working with person-centered care.  

Method: A systematic literature study with qualitative approach and a descriptive synthesis 

has been chosen. 

Results: Nurses described that a person-centered care gave them experiences of satisfaction. 

Experiences of relief arose when patients became involved and relationships could emerge. 

The result also showed that nurses felt that they were inadequate in the hectic working 

environment and that there were organizational barriers that hampered person-centered 

care. 

Conclusion: There were mainly positive experiences that emerged from the result. 

However, nurses felt that it was difficult to work with person-centered care when the 

organization didn’t provide adequate resources and education. Overviews of nurses' 

experiences provides opportunities to highlight deficiencies and contributes to an 

understanding that the requirements doesn’t only depend on nurses but also on the 

organization. 

 

Keywords: Caring relationships, holistic perspective, patient’s involvement, registered 

nurses. 
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1 INLEDNING 

Personcentrerad vård upprätthålls av lagar och styrdokument som förespråkar ett gott 

bemötande och att synliggöra den hela människan. Sjuksköterskors syn på patienten har 

utvecklats under de senaste decennierna och lagt grund för det mest centrala inom vården 

idag, personcentrerad vård. För att interaktionen mellan sjuksköterskor och patienter ska ske 

utifrån personcentrerad vård krävs det ömsesidig respekt, bra kommunikation och att 

sjuksköterskor vårdar utifrån ett helhetsperspektiv. Trots detta förekommer det ändå brister 

i den personcentrerade vården. Som blivande sjuksköterskor blir vi placerade i en redan 

utsatt situation med höga krav och ansvar. Vilket skapar en osäkerhet hos författarna av att 

inte kunna uppfylla de eventuella kraven som kommer att ställas.   

 

Det valda intresseområdet har utgångspunkt från några förslagsalternativ som tilldelats av 

HVV: Comcare, Mälardalens högskola, forskargruppen vid Akademin för hälsa, vård och 

välfärd. Alternativ 13 valdes att undersökas i examensarbetet, vilket var att utifrån 

sjuksköterskors perspektiv ska examensarbete få fram innebörden av ett personcentrerat 

arbetssätt. Det fanns hos författarna även ett tidigare intresse för personcentrerad vård sedan 

den första verksamhetsförlagda utbildningen på ett äldreboende i termin två. Författarna 

upplevde då en brist i att arbeta utifrån personcentrerade vården i personalgruppen som 

resulterade i att vårdandet inte utgick från patienters alla behov. Detta medförde även en 

bristande kommunikation och förståelse mellan vårdare och patienter som visades i 

omvårdnaden av patienter under den verksamhetsförlagda utbildningen. När författarna till 

examensarbetet vårdade utifrån personcentrerad vård bildades en stark relation till 

patienterna. Människan sågs då som en helhet, med egna behov och önskningar som bör tas 

hänsyn till.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs personcentrerad vård, det följs sedan av patienters- och 

familjemedlemmars erfarenheter av personcentrerad vård. Vidare beskrivs lagar och 

styrdokument. Därefter beskrivs ett teoretiskt perspektiv som utgår från Katie Eriksson och 

slutligen en presentation av problemformulering. 

2.1 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård definieras som ett vårdande där patienter är i största fokus och att 

vårdandet planeras utifrån dessa unika patienter. Teoretiska perspektiv ligger till grund för 

den praktiska omvårdanden och den utvecklande personcentrerade vården. Byggstenen i 

personcentrerad vård är att respektera medmänniskan, självbestämmandet och vara öppen 
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för förståelse (McCance & McCormack, 2019). Personcentrerad vård förknippas med ett 

humanistiskt vårdande som utgår från patienters livsvärld och perspektiv. Det ska även 

finnas fokus på mer än bara patienters fysiska tillstånd, vilket innebär att de existentiella, 

andliga, psykiska och sociala behoven också skall tas hänsyn till. Personcentrerad vård 

uppträder genom att se till hela människans behov och synliggöra den hela patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). 

 

Kommunikation och ömsesidig respekt, där gemensamma beslut tas, bygger upp den 

personcentrerade vården som ett professionellt vårdande. Det kräver en medvetenhet hos 

sjuksköterskor om att patienter är unika människor med enskilda önskningar och förmågor. 

Tre nyckelbegrepp definierar den personcentrerade vården, dessa är partnerskap, 

patientberättelse och dokumentation. Det första nyckelbegreppet partnerskap handlar om att 

sjuksköterskor och patienter ska visa varandra ömsesidig respekt, där alla parter får delta 

med kunskap. Begreppet patientberättelse fokuserar på betydelsen av att få ta del av 

patienters tankar och välbefinnande. Även patienters önskningar och reflektioner kring hur 

behandlingen fungerar och vad som kan utvecklas eller förändras tas i åtanke. 

Patientberättelsen är en hälsoplan med uppsatta mål som görs tillsammans med patienter 

och närstående för att möjliggöra den bästa tänkbara vård utifrån ett helhetsperspektiv. Det 

sista nyckelbegreppet är dokumentation som handlar om att kontinuerligt dokumentera 

patienters hälsoplan och behandling. Detta görs så att patienter och sjuksköterskor enkelt ska 

kunna följa händelseförloppet under sjukhusvistelsen (Centrum för personcentrerad vård, 

2017). 

 

Genom att låta patienter ha ett stort inflytande på de beslut som skall tas kan 

personcentrerad vård upprätthållas.  Det görs genom att sjuksköterskor vägleder patienter 

till de beslut som väger mest evidensbaserat i förhållande till patienters hälsa och förmågor. 

Detta är av vikt för att patienter ska uppleva delaktighet och är beroende av att 

sjuksköterskor uppvisar ett gott lyssnande, uppvisar respekt och inte moraliserar patienters 

önskningar. Sjuksköterskor ska vårda med patienters livsberättelse i åtanke och möjliggöra 

att människan kan leva det liv som önskas, trots sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Det förhållningssätt som är viktigt i personcentrerad vård bygger på terapeutiska 

relationer och kan bildas vid möte mellan sjuksköterskor, patienter och dess anhöriga. Vid en 

gemensam medverkan och beslutsfattning där både patienter och sjuksköterskor är 

involverade, kan leda till att patienter känner en delaktighet i vården (McCance & 

McCormack, 2019).  Ett partnerskap mellan sjuksköterskor och patienter bygger på att 

patienter är villiga att dela den personliga berättelsen, men även på att det inte råder några 

maktförhållanden mellan dem (Bergbom, 2019). Personcentrerad vård handlar om att 

sjuksköterskor och patienter tillsammans ska komma överens om gemensamma mål och 

samarbeta för att kunna nå dessa. Målen som sätts upp ska baseras på både patienters 

uttalade besvär och individuella behov. I alla vårdsituationer är det av vikt att sjuksköterskor 

lägger egna värderingar och övertygelser åt sidan och fokuserar på beslut utifrån den unika 

människans önskningar (Bergbom, 2019; McCance & McCormack, 2019). 

 

Sjukdom och ohälsa kan drabba alla människor, därför ska respekt och empati visas till 

patienter som blivit sjuka, samt tänka på att patienter inte är sjukdomen. När patienter får 

den medicinska diagnosen blir det lätt endast fokus på sjukdomen, vilket gör att människans 

personliga egenskaper och erfarenheter lätt hamnar i skymundan. Det kan innebära att 

patienter kan uppleva en känsla av vilsenhet eller nedstämdhet över situationen och lätt kan 

glömma bort den personliga identiteten. Därmed ska sjuksköterskor se den hela människan 

och låta patienter få göra så mycket sysslor som möjligt på egen hand för att värna om 
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egenvårdskapaciteten (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). I likhet, beskrivs det att den 

goda vården kan upprätthållas genom ett tydligt etos. Detta innebär att sjuksköterskor inte 

behöver ha en god relation till patienter vid ett bemötande för att utföra en god vård. 

Däremot underlättar det för sjuksköterskor att vara medveten om patienters individuella 

behov och önskningar för att anpassa bemötandet vid varje vårdmoment. Det är viktigt i den 

personcentrerade vården att fokuseringen inte hamnar på patienters sjukdom utan istället på 

patienters egen upplevelse och perspektiv av sjukdomen. Patienters egen berättelse ska ligga 

till grund för den personcentrerade vården då patienters personliga förklaring till lidandet 

hamnar i fokus (Bergbom, 2019). 

2.2 Patienters erfarenheter av personcentrerad vård 

Patienters erfarenheter av personcentrerad vård är olika, de vill bland annat ses som en 

helhet, där både kropp och själ ska tas hänsyn till. För att inte objektifiera är det av vikt att 

respektera patienters värdighet genom att göra något så enkelt som att benämna dem vid 

dess namn. Känslan av välbefinnande för patienter ökar i takt med att personcentrerad vård 

används (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang, 2016). Patienters 

erfarenheter av personcentrerad vård är när behandling utgår från att de är unika människor 

med egna personligheter och erfarenheter, där vården blir skräddarsydd utifrån patienters 

fysiska samt psykiska behov (Arakelian et al., 2016; Land & Suhonen, 2009).  

 

Relationen mellan patienter och sjuksköterskor är något som patienter värderar högt. 

Patienter erfar en känsla av tillit till sjuksköterskor ifall en pålitlig relation till varandra byggs 

upp (Adamson, Pow, Houston & Redpath, 2016; Charalambous et al., 2016; Land & Suhonen, 

2009). Om det inte finns ett förtroende för varandra i relationen kan det leda till ett 

känslomässigt lidande för patienter, som vidare kan resultera i sårbarhet och en misstro för 

vården (Charalambous et al., 2016). Patienter erfar att en förståelse för dem ökar när de blir 

bemötta av samma sjuksköterskor under sjukhusvistelsen. Detta för att patienter då kan 

undvika missförstånd, genom att inte behöva skapa ytterligare relationer till andra 

sjuksköterskor, som ännu inte fått någon inblick över den uttalandes situation.  

Det kan uppfattas som skrämmande och frustrerande för patienter att ständigt behöva 

informera nya sjuksköterskor om det nuvarande tillståndet samt släppa in nya sjuksköterskor 

i den personliga livsvärlden (Greenfield et al., 2014). Patienters erfarenheter av 

personcentrerad vård brukar få en positiv utveckling beroende på hur lång sjukhusvistelsen 

är. Detta beror på att det utvecklas djupare relationer med sjuksköterskor, vilket därefter 

leder till att patienter uppskattar bemötandet i omvårdanden mer än vid en kortare vistelse 

(Land & Suhonen, 2009). 

 

Patienters erfarenheter visar på att de upplever att de får en ständig uppdatering om 

hälsostatus samt att de är delaktiga i tillfrisknandet när sjuksköterskor lägger ner extra tid på 

varje enskild människa (Adamson et al., 2016). Känslan av att vara delaktig ökar även när 

sjuksköterskor tar del av patienters tankar, känslor och önskningar, samt utifrån detta 

anpassar vårdandet. Detta kunde göras genom en bra tvåvägskommunikation, där patienter 

upplever att sjuksköterskor både lyssnar och ger respons på deras funderingar. Ett exempel, 

kan vara att ta hänsyn till att patienter vill få den intravenösa kanylen instucken i en viss arm 

och att sjuksköterskor då sticker i den önskade armen för att respektera deras önskemål 

(Arakelian et al., 2016). 
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En viktig beståndsdel i personcentrerad vård enligt patienter är förmågan att känna 

medlidande och att få dem att uppleva betydelsefullhet. Eftersom alla patienter har olika 

erfarenheter om sjukdomstillståndet anser dem att det är viktigt att sjuksköterskor kan 

anpassa vården utefter människan framför samt att vara närvarande i den rådande 

situationen. Vidare beskrivs även att patienters tillfrisknande förbättras ifall det finns någon 

som stöttar och uppmuntrar, då en inre kämpaglöd kan väckas (Sharp, McAllister & 

Broadbent, 2015). När patienter upplever att sjuksköterskor uppvisar ett medlidande samt 

gör det lilla extra för deras bästa, ger det en känsla av att någon finns närvarande och visar 

omtanke (Adamson et al., 2016; Sharp et al., 2015). Vilket därefter kan leda till att 

sjukdomstillståndet utvecklas till det bättre (Sharp et al., 2015). Empati och en känsla av 

närhet ligger till grund för att patienter ska uppleva bekräftelse och bli genuint respekterade. 

Patienter kan uppleva en känsla av oro och ensamhet när sjuksköterskor saknar dessa 

förmågor. Eftersom patienter då anser att det inte finns någon förståelse för de uttalade 

behoven (Greenfield et al., 2014). 

2.3 Familjemedlemmars erfarenheter av personcentrerad vård 

Familjemedlemmar har förväntningar på att sjuksköterskor ska upprätthålla 

personcentrerad vård och har därmed utsett fyra områden som anses vara viktigast utifrån 

deras erfarenheter. En av dessa är att patienter ska bli bemötta på ett respektfullt sätt. Detta 

innebär att familjemedlemmar önskar att sjuksköterskor ska kunna upprätta en god 

kommunikation med patienter och ta hänsyn till patienters deltagande. För att 

personcentrerad vård ska fullföljas anser familjemedlemmar att sjuksköterskor ska vara 

empatiska och se till den unika människan samt att sjuksköterskor inte ska utöva ett 

maktspel. Därefter önskar familjemedlemmar att sjuksköterskor alltid är tillgängliga för 

patienter och sätter deras önskningar framför egna värderingar. Det andra området som 

familjemedlemmar nämner är ett gott samarbete med sjuksköterskor. Familjemedlemmar 

önskar att bli välkomnade när de besöker patienter på vårdhemmet. Det goda samarbetet 

syftar till att ha ett gott utbyte av information om patienters tillstånd och vård. Under 

området önskar även familjemedlemmar att få ett hjälpande stöd från sjuksköterskor då 

denna situation är svår att hantera på egen hand. Det tredje området innefattar att patienters 

hälsa och välbefinnande upprätthålls. Familjemedlemmar har önskningar om att 

sjuksköterskor ska ta hänsyn till både patienters fysiska och psykiska välbefinnande. Det 

innebär att sjuksköterskor är villiga att lära känna patienter och genom det stötta och 

motivera till att patienter bibehåller tidigare intressen. Familjemedlemmars fjärde och sista 

önskning för att sjuksköterskor ska uppnå personcentrerad vård handlar om att 

sjuksköterskor ska upprätthålla en god vårdkvalité. Detta går ut på att sjuksköterskor ska se 

till att vårdhemmet har en trygg och säker miljö, samt värderar att ha en god grundvård och 

att den farmakologiska vården upprätthålls (Kiljunen, Kankkunen, Partanen & Välimäki, 

2018). 

 

Familjemedlemmars erfarenheter tyder på att det viktigaste är att sjuksköterskor kan tillge 

en ömsesidighet mot patienter för att uppnå personcentrerad vård. Detta innebär att 

sjuksköterskor ska ta hänsyn till det familjemedlemmar önskar utan att se ner eller kränka 

deras önskemål (Amsalem, Hasson-Ohayon, Gothelf & Roe, 2018). I likhet, beskrivs det att 

personcentrerad vård enligt familjemedlemmar handlar om att sjuksköterskor tar tiden att 

lyssna på vad patienter och familjemedlemmar har att säga. Detta utifrån 

familjemedlemmars erfarenheter visas genom att sjuksköterskor finns där för att lyssna och 
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agerar som ett emotionellt stöd gentemot patienter och familjemedlemmar. 

Familjemedlemmar menar att en ömsesidig respekt är viktigt för att uppnå personcentrerad 

vård. Men även att familjemedlemmar erfar ett förtroende till sjuksköterskor genom att de 

upprätthåller en trygg samt fridfull miljö som gör att familjemedlemmar känner att patienter 

är i säkra händer (Lehto, Kylmä & Åstedt, 2019). 

 

En god personcentrerad vård anser familjemedlemmar upprätthålls när sjuksköterskor 

anpassar vårdarbetet utefter patienters vilja. Det handlar bland annat om både 

arbetsmetoder eller tidsupplägget för dagen. Familjemedlemmar menar att patienter blev 

prioriterade när sjuksköterskor tar tiden att aktivt lyssna, trots en hög arbetsbelastning på 

avdelningen. Familjemedlemmars erfarenheter visade även på att personcentrerad vård 

bevaras när sjuksköterskorna prioriterar att bygga upp en relation till både patienter och 

familjemedlemmar, vilket även gör att sjuksköterskor blir fullt engagerade i patienters fysiska 

och emotionella behov (Nantz & Hines, 2015). Vidare framkommer det att 

familjemedlemmar önskar att sjuksköterskor ser människan bakom sjukdomen och inte 

definierar patienter utifrån sjukdomstillståndet. Det är viktigt att sjuksköterskor går in med 

en positiv inställning och motiverar patienter till att det finns ett bra liv trots sjukdom. 

Avslutningsvis anser familjemedlemmar att patienter ska få tillräckligt med information och 

kunskap kring sjukdom och ohälsa (Amsalem et al., 2018). 

2.4 Lagar och styrdokument 

 

Hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ger riktlinjer för hur hälso-och sjukvården ska 

skötas. Målet är att kunna ge vård på lika villkor och att främja hälsa. En god kvalité ska stå i 

fokus för vården samt värna för patienters självbestämmande och trygghet. Hälso-och 

sjukvården ska finnas till för att motverka ohälsa hos patienter och ska vara lättillgänglig för 

att kunna tillgodose patienters behov.    

 

Patientlagen (SFS 2014:821) är en av det lagar som ska följas inom hälso-sjukvården. Denna 

lag stadgar patienters rättigheter och rätt till självbestämmande samt delaktighet i 

behandling och är till för att stödja patienters integritet och rätt till information. Hälso-och 

sjukvården ska vara lättillgänglig för patienter och ge information om det förändrade 

hälsotillståndet. Patienter ska även få möjligheten att besluta över behandling och har rätt att 

avstå från vård ifall så önskas. Bestämmelser finns om alla människors lika värde och 

rättigheter till vård på lika villkor. Vård och behandling ska ges efter patienters och 

närståendes önskemål samt i förhållande till det individuella förutsättningarna. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2017a) har översatt International Council of Nurses (ICN) 

etiska kod för sjuksköterskor som definieras i fyra olika områden och som ger riktlinjer för 

ett etiskt förhållningssätt. Den etiska koden handlar om det professionella ansvaret, där de 

mänskliga rättigheterna skall tas hänsyn till. Syftet med styrdokumentet är att utveckla den 

etiska förhållningen till patienter och utveckla god omvårdnad. Sjuksköterskor har en 

moralisk skyldighet vid beslut och bedömningar, men ska även påvisa respekt, empati, 

lojalitet och bevara integriteten hos patienter. En dialog som är öppen och ett etiskt 

bemötande är något som ska uppvisas för att kunna tillge en inbjudande vårdkultur. De ska 

respektera varandra som medarbetare för att uppnå ett gott samarbete. Enligt Svensk 

sjuksköterskeförenings (2017b) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ligger den 
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personcentrerade vården i fokus, där de ska vara öppna för ett ömsesidigt partnerskap med 

patienter. Patienters behov, resurser, värderingar och förväntningar är individuella och 

därmed ska vårdandet ske utifrån den unika människan. Den humanistiska synen på 

människan är grunden för att sjuksköterskor ska kunna arbeta patientnära. För att kunna ge 

god omvårdnad behövs det att bygga upp en förtroendefull relation till både patienter och 

anhöriga. Det etiska förhållningssättet ska alltid prägla sjuksköterskors arbetsmetoder och 

respekten för människan samt patienters värderingar ska alltid vara i åtanke (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017b). 

2.5 Teoretiskt perspektiv 

Personcentrerad vård handlar enligt den tidigare forskningen om att utgå från en helhetssyn 

av patienters alla behov, såsom det fysiska, psykiska och sociala. Sjuksköterskor ska naturligt 

besitta en empatisk förmåga för att kunna bygga upp en pålitlig relation till patienter. Vilket 

kan kopplas till det valda teoretiska perspektivet utifrån Katie Eriksson, som beskriver 

interaktionen mellan vårdare och patienter, där ett helhetsperspektiv av människan står i 

fokus. Detta teoretiska perspektiv har valts till examensarbetet då Eriksson (2014, 2015) 

beskriver om att se människans alla delar och förespråkar en holistisk syn av människan, 

vilket kan återspeglas i den personcentrerande vården. Det som kommer att presenteras 

utifrån Eriksson (2014, 2015) teori är vårdandets idé, vårdrelationer och den hela 

människan.  

2.5.1 Vårdandets idé 

Ett mänskligt behov alla människor har, enligt Eriksson (2014) är att bli uppskattad och 

bekräftad, genom att vårdare tar hänsyn till alla patienters behov så bekräftas även patienters 

existens. Vårdandet är uppbyggt av kärlek och visad empati för andra medmänniskor och är 

en byggsten i vårdandets idé. Ömsesidigt utbyte av kärlek samt omtanke leder till en 

utveckling och tillväxt hos människan, utbytet är det som bekräftar det mänskliga hos varje 

människa. Kärleken är en kraft som visas i vårdandet genom närhet, ömhet och ansning. 

Ansning handlar om att vårdare ser till den hela människan, både det kroppsliga, själsliga 

och andliga behoven. Denna helhetssyn ska ha en påverkan på patienters känsla av 

välbefinnande och fungerar som en drivkraft för tillfrisknande. För att tillfredsställa 

människans alla behov bör vårdare använda olika former av vårdande, ansning, lekande och 

lärande. Lekandet och lärandet handlar om att patienter ska få pröva och få vägledning till att 

återfå hälsa. Dessa behandlingsformer är en källa för utveckling och stödjande i patienters 

hälsoprocess (Eriksson, 2014). Vidare beskriver Eriksson (2015) att dela är en viktig del i 

vårdandet och ger utrymme för patienter att vara delaktig i den egna vården. Att dela kan 

utryckas genom att vårdare och patienter kommunicerar, interagerar och samarbetar 

tillsammans. Patienter genomgår en befriande process vid delaktighet i vården, då patienters 

tankar, känslor och upplevelser kan upplösas tillsammans med vårdare (Eriksson, 2015). 

2.5.2 Vårdrelationen 

Vårdrelationen mellan patienter och vårdare bygger på ett sant möte som handlar om både 

givande och tagande. Genom att träda in i en relation med en annan människa kan 

människorna utvecklas som personer och förmedla en äkta kärlek. Vårdrelationen kan inte 

forceras utan att den bygger på ömsesidighet och utbyte av kunskap mellan vårdare och 
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patienter. För att en relation ska kunna byggas på ömsesidighet krävs det att både vårdare 

och patienter är aktivt deltagande under processen. Det är genom relationen till vårdare som 

patienter kan ge uttryck för egna behov och begär. Vårdares roll i vårdrelationen är då att 

stötta patienters hälsoprocess och fortsatt utveckling. En förutsättning för att patienters 

önskningar ska framkomma i vårdandet är det viktigt att ha djupa och trygga relationer till 

vårdare. En bra vårdrelation är grunden till en fungerande och utvecklande vårdprocess 

(Eriksson, 2014).  

2.5.3 Den hela människan 

Varje människa är unik och ska därmed behandlas efter det. Patienters upplevelse av 

vårdmötet är enskilt då varje människa ses som en egen art med enastående särdrag. Som 

vårdare är det viktigt att ha en tro på människan för att den ska kunna utvecklas. Vid ett möte 

av en lidande människa ska en humanistisk hållning tillämpas, detta genom att vara öppen 

för att både ge och ta av varandra. Vårdare ska se till patienters ande, själ och kropp, där 

bland annat patienters livsvilja, tankar samt känslor ska uppmärksammas. Trots sjukdom vill 

människan ha kontroll över den egna kroppen och vara delaktig i beslut som skall tas 

(Eriksson, 2014). Människan ses som en helhet med flera olika delar som är beroende av 

varandra, varje del är värdefull och behövs för att människan ska vara hel. Helhetssynen av 

människan är föränderlig och gestaltas olika beroende på situation och individ. Därav är det 

viktigt att vårdare ser människan som en unik helhet för att kunna bemöta patienter på ett 

korrekt sätt (Eriksson, 2015). 

2.6 Problemformulering 

Patienter definierar den personcentrerade vården olika enligt tidigare forskning men är 

enade om att den personcentrerade vården är viktig för att patienter ska ses som en hel 

människa med unika behov. Patienter kräver en god relation med sjuksköterskor för att 

kunna få ett ökat förtroende för dagens vård. Familjemedlemmar beskriver däremot i den 

tidigare forskningen att personcentrerad vård är av relevans för att lyfta fram patienters egna 

önskningar men även att det är en förutsättning för att sjuksköterskor kan bygga upp en 

relation och tillit till familjemedlemmar. Det teoretiska perspektivet i detta arbete 

förespråkar en god relation mellan vårdare och patienter för att kunna ha ett kunskapsutbyte 

som kan främja patienters hälsoprocess. Vid ett gott samarbete mellan patienter och vårdare 

kan varje unika människas särdrag framträda och enskilda behov tas i akt. Sjuksköterskor är 

enligt lag skyldig att stödja patienters integritet och vårda efter den unika människan i vård 

på lika villkor och därigenom upprätthålla att personcentrerad vård tillämpas. Mer och mer 

krav och förväntningar läggs på sjuksköterskor, vilket gör att sjuksköterskor hamnar med 

ännu mer ansvar för att kunna besvara de förväntningar som faller på dem. Trots att mer 

krav tillkommer läggs ingen fokus på hur dessa förväntningar upplevs av sjuksköterskor. 

Genom att skapa en förståelse för sjuksköterskors upplevelser kring att arbeta med 

personcentrerad vård kan en tydlig bild framkomma om vad som hjälper men även stjälper 

sjuksköterskor i denna utsatta situation. Detta skulle synliggöra de brister som finns, i 

förhoppning om att kunna förbättra dessa och på så sätt skapa bättre möjligheter för att 

kunna utföra personcentrerad vård.  
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3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med personcentrerad vård. 

4 METOD 

Till examensarbetet har en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats valts. Detta görs 

genom en beskrivande analysmetod utifrån Evans (2002). En beskrivande syntes enligt 

Evans (2002) utförs genom att sammanföra innehåll från olika kvalitativa studier och bilda 

ett nytt aktuellt resultat med minimala tolkningar från det insamlade materialet. En 

kvalitativ metod är enligt Friberg (2017a) aktuell för att beskriva och skapa en 

helhetsförståelse av en subjektiv upplevelse. Då syftet med examensarbetet är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelse av personcentrerad vård, har arbetet baserats på tidigare 

forskning med kvalitativ ansats. Östlundh (2017) beskriver att med en kvalitativ ansats kan 

en djupare förståelse för fenomenet bildas, i detta arbetets fall, sjuksköterskors upplevelse.  

4.1 Datainsamling och urval 

Utifrån en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) handlar det första steget om att 

söka fram artiklar som ska utgöra innehållet till resultatet. De databaser som användes för att 

söka fram vetenskapliga artiklar var CINAHL plus och PubMed. Dessa två databaser valdes 

då de enligt Forsberg och Wengström (2015) är vårdvetenskapliga databaser, som är 

relevanta för få fram artiklar som handlar om sjuksköterskors upplevelser inom ett 

vårdvetenskapligt område. De sökord som användes i CINAHL plus var bland annat ”person-

centered care”, ”PCC nursing” och ”patient centered care” i kombination med ”nurse 

perspective”, ”nurses experiences” och ”qualitative”. De sökord som användes i PubMed var 

”person centred care” och ”nurse experience”. Dessa sökord valdes för att de täcker det 

område som valts att studera samt för att avgränsa till rätt område. Vårdhandboken (2018) 

beskriver att personcentrerad vård är jämförbart med en patientcentrerad vård och 

patientfokuserad vård. Patientcentrerad vård och patientfokuserad vård benämns ofta i 

vården och litteratur för att beskriva en personcentrerad vård. Därför har sökordet ”patient 

centered care” använts vid sökning av artiklar för att kunna utöka utbudet av artiklar.  

 

De inklusionskriterier som användes vid artikelsökningarna i CINAHL plus var peer 

reviewed, engelskt språk, fulltext och att artiklarna var utgivna mellan åren 2010–2019. Peer 

reviewed enligt CODEX (2019c) innebär att artiklarna är vetenskapligt beprövade. De 

inklusionskriterier som användes vid sökning av artiklar i PubMed var årspannet 2010–2019 

och fulltext. Artiklarna var begränsade inom årsspannet 2010–2019, då insamlat 

vetenskapligt material enligt Östlundh (2017) ska vara aktuellt. Trunkering på sökordet nurse 

och tillaggsord som AND och OR har lags till för att ge en bredare träff i sökningarna. Enligt 

Östlundh (2017) är trunkeringar en bra metod för att möjliggöra alla böjningsformer, 

exempelvis nurse* kan även ge träffar på nurses. För att minimera träffarna har kriterier som 

full text och engelskt språk lagts till på vissa av sökningarna, även reglering av 

publikationsdatum har minskats för att ge ett färre antal träffar. Artiklarna som exkluderades 
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till examensarbetet var artiklar som tog upp patienter eller andra vårdares upplevelse av 

personcentrerad vård och de artiklar som var av en kvantitativ ansats.  

 

Samtliga titlar i träffarna har lästs och de som ansågs relevanta i förhållande till 

examensarbetets syfte har sedan abstracts lästs. Ett helikopterperspektiv utifrån Friberg 

(2017b) användes för att få en helhetsbild av det valda området, detta gjordes genom att 

artiklarnas sammanfattningar lästes med ett kritiskt öga. Om abstracten svarat an på syftet 

har hela texten läst för att sedan avgöra om artikeln är relevant för att kunna besvara syftet 

till arbetet. Då det fanns svårigheter med att hitta tillräckligt många artiklar som höll en hög 

nivå användes en sekundärsökning för att ta fram ytterligare två artiklar till resultatet. En 

sekundärsökning kan användas för att få ett bra slutresultat och för att inte förlora nödvändig 

litteratur beskriver Östlundh (2017). För att få fram de två sekundärsökta artiklarna har 

referenslistor till redan funna artiklar granskats. Totalt har 13 artiklar valts ut utifrån 

sökningarna för att gå vidare till att bli kvalitetsgranskade, detta för att ytterligare säkerställa 

om artiklarna var relevanta att ta med i examensarbetet. Sökningarna går att finna i Bilaga A 

som är en sökmatris över vetenskapliga artiklar. Denna sökmatris innehåller bland annat 

databas, sökord och vald artikel samt vilka artiklar som framkommit genom manuell 

sökning.  

 

Artiklarna har kvalitetsgranskats utifrån 14 granskningsfrågor från Friberg (2017c). Alla 

granskningsfrågor togs med för att höja kvalitén på artiklarna som inkluderades i 

examensarbetet. Det är inte endast artiklarnas resultat som är viktiga att granska, utan även 

hur resultatet har skapats. Granskningen gjordes för att tydligt se om artiklarna skulle 

inkluderas eller exkluderas till arbetet. En kvalitetsgransknings fråga som var extra viktig att 

uppfylla var om studien var etiskt godkänd. Detta på grund av att alla studier innehar 

människor som deltagare. För att bedöma relevans användes ett poängsystem där svaret ”ja” 

gav ett poäng och svaret ”nej” gav noll poäng. Utifrån hur många poäng varje artikel fick 

kunde det enkelt avläsas om artikeln var av låg (0–6 poäng) -, medel (7–10 poäng) - eller hög 

(11–14 poäng) kvalitetsnivå. Sju poäng ligger som grund för en medel kvalitetsnivå, då det är 

hälften av den högsta poängen. Det medförde att den låga kvalitetsnivån hamnade på sex 

poäng och neråt samt att den höga kvalitetsnivån fördelades utefter de återstående åtta 

poängen, därför drogs gränsen att elva poäng och högre blev till en hög kvalitetsnivå. Två av 

de 13 artiklarna från sökningarna hade endast nio poäng enligt kvalitetsgranskningen, vilket 

medförde att dessa inte togs med i arbetet. Elva artiklar inkluderades till arbetet, dessa 

artiklar hade en kvalitetsgranskningspoäng på minst elva poäng eller högre. 

Kvalitetsgranskningen och dess frågor kan avläsas i Bilaga B och samt vilken poäng som 

artiklarna som togs med hade. En sammanfattning av de valda artiklarna går att se i Bilaga C.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) utgår ifrån fyra olika steg. Det första 

steget är att samla in studier som ska ligga till grund för resultatet, denna process är 

beskriven i 4.1 som handlar om datainsamling och urval.  

 

Nästa steg i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) är att läsa artiklarna flertal 

gånger för att bygga upp en större förståelse och få ett helhetsperspektiv över dess innehåll. 

Detta gjordes genom att läsa artiklarna en och en för att sedan diskutera innehållet 

tillsammans för att få en gemensam uppfattning om innehållet. För att bilda sig korrekt 
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uppfattning om vad artiklarnas innehåll vill få fram så ska läsaren enligt Evans (2002) 

fokusera på detaljer, därigenom kan nyckelfynd tas fram som ligger till grund för att besvara 

syftet. Ett nyckelfynd är exempelvis en fras i en studie som kan svara på det aktuella syftet. 

För att få ut nyckelfynden togs fraser från artiklarnas resultat ut som svarande an på syftet. 

Nyckelfynden skrevs sedan ner i ett dokument och markerades med siffrorna 1–11 för att i 

processen enkelt kunna se och gå tillbaka till vilken artikel nyckelfynden härstammar ifrån. 

127 stycken nyckelfynd togs fram från artiklarna. Nyckelfynden som valdes ut lästes noga för 

att få fram vad den egentliga kärnan i nyckelfyndet var, exempel var relationer, delaktighet 

och tidsbrist. På så sätt kunde sju olika färgkodningar bildas som lättare kunde visa vilka 

nyckelfynd som hade en gemensam kärna.  

 

Det tredje steget enligt Evans (2002) systematiska litteraturstudie handlar om att identifiera 

likheter och skillnader utifrån nyckelfynden för att få fram teman och subteman till det 

kommande resultatet. Nyckelfyndens gemensamma likheter bildar olika teman för att sedan 

åter delas upp i subteman som är till för att ge en specifikare uppdelning av temat. Det funna 

nyckelfynden har noggrant bearbetats för att få fram likheter och skillnader. Likheterna och 

skillnaderna har diskuterats utifrån färgkodningarna kring den gemensamma kärnan för att 

sedan gruppera dessa i teman och subteman. Nyckelfynden med dess färgkodningarna skrevs 

ut för att sedan läggas ut på ett bord, detta för att enklare kunna få en överblick över dem. 

Tidigt utmärktes två stora skillnader i nyckelfynden, dessa var faktorer som förutsatte 

personcentrerad vård och faktorer som hindrade. Utifrån detta bildades två teman. Genom 

att utgå från de olika färgkodningar som gjorts kunde fem subteman bildas genom att några 

färgkodningar hade stora likheter och kunde slås ihop. Analysen enligt Evans (2002) ska 

innehålla nyckelfynd, teman och subteman. I Tabell 1 finns ett exempel på arbetets utvalda 

nyckelfynd med vidare tema och subteman.  

 

I det fjärde steget i en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) ska teman och 

subteman förklaras i löpande text i resultatet och styrkas utifrån citat från de olika studierna 

som nyckelfynden härstammar ifrån. Alla artiklarna har lästs ännu en gång för att kunna 

plocka ut det mest relevanta för att kunna besvara examensarbetets syfte. Citat från 

artiklarna har tagits med för att stärka resultatet under respektive subtema.   
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subteman. 

 

4.3 Etiska överväganden 

Ansvaret vid forskning ligger hos forskaren att avgöra om innehållet är av professionell 

kvalité och är moraliskt rätt. Den vetenskapliga litteraturen är något som forskaren ska vara 

väl inläst på för att kunna ta med i forskningen. Som forskare finns det en forsknings- och 

dokumentationssed som innebär att forskaren inte får förfalska, plagiera eller fabricera den 

vetenskapliga forskningen som tagits fram. Detta för att inte kunna förvrida resultatet till 

forskarens vinning (CODEX, 2019a). I arbetet används endast vetenskapligt beprövat 

material, vilket innebär att artiklarna är peer reviewed, som beskrivs i CODEX (2019c). Ifall 

en artikel är vetenskapligt beprövad betyder att forskningen är granskad och är därför av 

högre kvalité.  

 

Vetenskapsrådet (2017) poängterar att forskningen som utförs ska vara pålitlig och noggrant 

granskad utav forskaren samt vara fri från manipulering av omgivningen. I forskningen ska 

forskaren alltid vara sanningsenlig och studiens resultat samt tillvägagångssätt ska kunna 

redovisas öppet. Innehållet i arbetet ska vara rättvis och får inte stjälas från annan forskning 

som gjorts tidigare. Arbetet ska innehålla en tydligt uppsatt struktur för att läsaren enkelt ska 

kunna följa forskningsprocessen och för att alla delar ska finnas med i forskningen. Då det 

engelska språket inte är författarnas modersmål har vissa ord kontrollerats via 

Nationalencyklopedins stora engelska ordbok som översätter ord/fraser från engelska till 

svenska. Ordboken har använts för att på ett så korrekt sätt som möjligt översätta innehållet i 

artiklarna utan att göra egna tolkningar. 

Nyckelfynd Tema Subtema

”Many participants felt physically and 

emotionally tired and drained. They expected 

understanding and support from their 

management team: reasonable rostering and 

patient allocation, time and access to 

resources such as debriefing or counselling 

for their own well-being” (Jakimowicz, Perry 

& Lewis, 2018,  s. 1604)

                                                                                                                         

"Participants reported that management of 

acute situations associated with caring for 

more than one patient resulted in a lack of 

time to plan, listen to the patient, and thus a 

failure to create a weaning plan. These 

conditions also resulted in failure to instigate 

weaning or interrupted weaning periods" 

(Cederwall, Olausson, Rose, Naredi & 

Ringdal, 2018 , s. 36)

Brist på resurser

"...and if colleagues were negative and unap-

proachable, they felt dissatisfied, less safe and 

engaged in their prac-tice ” (Jakimowicz et 

al., 2018, s. 1604)

 ”Those who are ranked higher do not support 

nurses as they deserve it. For example, in 

ward rounds, they pay little attention to 

positive things and see ones that are more 

negative. I think that all of this makes nurses 

lose motivation" (Emaeili, Cheraghi & Salsali, 

2014, s. 6)

Bristande samarbete

Otillräcklighet
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5 RESULTAT 

Sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med personcentrerad vård kommer att presenteras 

i resultatet. Två teman har bildats utifrån sjuksköterskors upplevelser med tre respektive två 

subteman. Det första temat som kommer att presenteras är upplevelsen av tillfredställelse 

och därefter upplevelsen av otillräcklighet i förhållande till arbetet utifrån personcentrerad 

vård. Teman och subteman visas i tabell 2.  

 
Tabell 2: Teman och subteman 

 

5.1 Tillfredställelse 

Detta avsnitt kommer att beskriva de förutsättningar som sjuksköterskorna upplevde 

tillfredställande i arbetet med personcentrerad vård. Det första subtemat som presenteras är 

stärkt förtroende genom relationen som handlar om innebörden av vad förtroendet mellan 

patienterna och sjuksköterskorna genererar. De andra subtemat är underlättande med 

delaktiga patienter, här beskrivs hur patienternas delaktighet kan bidra till personcentrerad 

vård. Det sista subtemat är ökad förståelse för den hela människan och innefattar att 

sjuksköterskorna ska kunna använda ett förstå och se människan bakom patienten för att 

uppnå personcentrerad vård.  

5.1.1 Stärkt förtroende genom relationen 

Sjuksköterskorna upplevde att tillfredställelsen ökade i takt med att ett stärkt förtroende 

genom relationen byggdes upp till patienterna (Andersson, Willman, Sjöström-Strand & 

Borglin, 2015; Bolster & Manias, 2010; Cederwall, Olausson, Rose, Naredi & Ringdal, 2018; 

Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010; Nilsson, Edvardsson & Rushton, 2019; 

Ross, Tod & Clarke, 2015). Sjuksköterskorna beskrev att en orsak till detta bland annat var 

att en närmare kontakt till patienterna växte fram, vilket i sin tur ökade sjuksköterskornas 

tillgänglighet och förtroende för patienterna (Andersson et al., 2015; Kjörnsberg et al., 2010). 

En annan orsak var att de genom relationen till varandra kunde ta patienternas uttryckta 

behov och förväntningar i akt, för att sedan kunna arbeta personcentrerat. Kontinuiteten för 

varandra var även viktigt för att kunna ingå i en förtroendefull relation (Bolster & Manias, 

TEMA SUBTEMA

Stärkt förtroende genom relationen

Underlättande med delaktiga patienter

Ökad förståelse för den hela människan

Brist på resurser

Bristande samarbete

Tillfredställelse

Otillräcklighet
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2010; Nilsson et al., 2019; Ross et al., 2015). Genom att de gav patienterna ett gott 

välkomnande när de kom till avdelningen gav en god start för att bygga upp en 

förtroendeingivande relation till varandra (Nilsson et al., 2019). En orsak kunde även vara att 

sjuksköterskorna upplevde en ökad självsäkerhet när de visste hur de skulle bemöta 

patienterna. Genom att de även bildade en förtroendefull relation till familjemedlemmarna 

kunde de skapa en bredare förståelse för patienterna, vilket upplevdes vara värdefullt för att 

vårda personcentrerat (Cederwall et al., 2018; Nilsson et al., 2019; Ross et al., 2015). Ett 

ömsesidigt förtroende till familjemedlemmarna var något sjuksköterskorna uppskattade då 

de kunde dela kunskaper med varandra och ett stärkt förtroende kunde växa fram genom 

relationen (Ross et al., 2015). 

...you can always go that one step further for that person...you’ve got to listen to what the 

patient’s telling you and sometimes you get to know the families as well and that gives 

you a good understanding.... I think you get a lot of satisfaction, I’m not going  to say you 

feel part of the family but you feel closer to that person, as families get to know you... 

(Ross et al., 2015, s. 1227) 

Uppskattning var en central upplevelse när sjuksköterskorna beskrev relationen till 

patienterna (Andersson et al., 2015; Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 

2014; Cederwall et al., 2018; Jakimowicz, Perry & Lewis, 2018; Kjörnsberg et al., 2010; 

Nilsson et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde uppskattning när de fick en närmare 

kontakt till patienterna i relationen och ett starkare förtroende kunde växa fram. Det 

ömsesidiga förtroendet till varandra kunde byggas upp genom att sjuksköterskorna alltid 

fanns tillgängliga för patienterna (Andersson et al., 2015; Kjörnsberg et al., 2010). När 

patienterna ville dela de uttrycka behoven upplevde sjuksköterskorna även uppskattning för 

att patienterna vill berätta om de inre tankarna. Vilket var viktigt för att de skulle ta hänsyn 

till de individuella behoven och bygga upp en förtroendefull relation till patienterna 

(Cederwall et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde även uppskattning när de hjälpt 

patienterna att lättare finna den inre styrkan som behövdes för att återfå hälsa och återgå till 

de människor de var innan sjukdom. För att detta skulle uppnås krävdes det att 

sjuksköterskorna var omtänksamma och hjälpsamma i relationen för att motivera 

patienterna (Cederwall et al., 2018; Nilsson et al., 2019). Det var genom ett stärkt förtroende 

i relation med patienterna som djupare samtal kunde framkomma. I samtalen beskrev 

sjuksköterskorna att patienterna kunde få en ny förståelse och kunskap om hälsotillståndet 

(Boström et al., 2014; Nilsson et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde dessutom 

uppskattning när de hade åstadkommit något hälsofrämjande för patienterna, i form av nya 

förståelser och kunskaper (Boström et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). Detta framhävs 

som en stolthet, där sjuksköterskorna upplevde att det var ett privilegium att få göra något 

för samhället och mänskligheten (Jakimowicz et al., 2018). 

 

5.1.2 Underlättande med delaktiga patienter 

Tillfredställelsen ökade i takt med att patienterna blev mer delaktiga. Att ha delaktiga 

patienterna upplevde sjuksköterskorna underlättade vårdarbetet i jakt på personcentrerad 

vård (Andersson et al., 2015; Bolster & Manias, 2010; Boström et al., 2014; Kjörnsberg et al., 

2010; Nilsson et al., 2019; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018; Thomson, 

Racher & Clements, 2019). Arbetet underlättade när de lärde känna patienterna mer 

djupgående och tog reda på patienternas egna mål och framtidsplaner (Oxelmark et al., 2018; 
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Thomson et al., 2019). Patienternas egna tankar framkom när sjuksköterskorna spenderade 

tid med patienterna och frågade öppna frågor som ledde till en delaktighet i diskussionen. 

Patienterna kunde användas som en resurs för sjuksköterskorna genom att de kunde 

korrigera ifall något inte stämde eller saknades i den information sjuksköterskorna hade. 

Patienternas delaktighet gjorde att sjuksköterskorna blev mindre stressade över de 

arbetsuppgifter som fanns, vilket var underlättande för sjuksköterskorna (Bolster & Manias, 

2010; Kjörnsberg et al., 2010). Ett annat sätt att öka patienternas delaktighet som även 

underlättade arbetet för sjuksköterskorna var när patienterna uppmuntrades att utföra 

vardagssysslor som patienterna självständigt klarade av. Detta stärkte både patienternas eget 

beslutsfattande och arbetsbelastningen i form av små uppgifter minskades. Sjuksköterskorna 

upplevde att arbetet underlättade i takt med att uppgifterna minskade och patienterna blev 

mer delaktig i besluten kring omvårdnaden (Andersson et al., 2015; Nilsson et al., 2019; 

Oxelmark et al., 2018). Vilket i slutändan även ökade kvalitén för vården genom att 

sjuksköterskorna då kunde lägga denna tid på andra sysslor och patienternas 

egenvårdskapacitet ökade (Kjörnsberg et al., 2010). Arbetet underlättades även när 

sjuksköterskorna fick en mer lyssnade roll, dock framkom det upplevelser av osäkerhet hos 

sjuksköterskorna när de fick ta ett steg tillbaka. De ansåg att det var svårt att veta om 

patienterna fick tillräckligt mycket information när samtalen inte endast handlade om 

sjukdomstillståndet (Boström et al., 2014). Att prata om patienternas tankar och känslor 

upplevde sjuksköterskorna var obekant och skrämmande. Däremot upplevde de även att 

användandet av personcentrerad vård och göra patienterna delaktiga underlättade för 

patienterna att välja rätt riktning (Andersson et al., 2015; Boström et al., 2014).  

They advocated previously used strategies and said that they felt that their role in this 

alternative position was to listen, discuss and interact with patients, instead of giving 

information, which left them unsure and insecure about whether they were doing the right 

thing for their patients or not. (Boström et al., 2014, s. 678) 

Sjuksköterskorna upplevde att maktförhållandena minskade när de gjorde patienterna mer 

delaktiga (Bolster & Manias, 2010; Boström et al., 2014; Kjörnsberg et al., 2010; Nilsson et 

al., 2019; Oxelmark et al., 2018; Thomson et al., 2019). Enligt sjuksköterskorna handlade 

personcentrerad vård om att dela makten med patienterna. Ett sätt att minska 

maktförhållanden var genom att information, planer och beslut skulle tas i samråd med 

patienterna, men även för att främja patienternas deltagande i den egna hälsoprocessen. 

Sjuksköterskorna upplevde att det emellanåt kunde vara svårt att göra patienterna delaktiga 

då många av patienterna intog en patientroll, men att arbetet underlättande när patienterna 

väl var delaktiga (Bolster & Manias, 2010; Oxelmark et al., 2018). Ett annat sätt att minska 

maktförhållanden var att patienterna skulle vara centrala i de beslut som togs då 

sjuksköterskorna förstod att patienterna var experter på den egna kroppen. Detta innebar att 

sjuksköterskorna bör ta fördel av patienternas egna kunskaper och låta patienterna vara 

delaktiga samt leda omvårdnadsprocessen. Sjuksköterskorna skulle istället ta en informerade 

roll och visa att det fanns olika möjligheter som låg inför patienterna och därefter låta 

patienterna vara med och ta det slutgiltiga beslutet (Bolster & Manias, 2010; Oxelmark et al., 

2018; Thomson et al., 2019). Sjuksköterskorna beskrev att ett starkt förtroende ligger till 

grund för att patienterna skulle vilja bli delaktiga i vården. Förtroendet kunde byggas upp 

genom att ständigt informera patienterna om dess vård och om eventuella förändringar för 

att patienterna skulle känna att en större delaktighet och inte bli exkluderade. Att arbeta som 

ett team tillsammans med patienterna fick sjuksköterskorna att bli tillfredsställda och gav 

dem positiva attityder till att dela makten med patienterna (Bolster & Manias, 2010; 
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Kjörnsberg et al., 2010; Nilsson et al., 2019). Ett annat sätt att öka patienternas delaktighet 

och minska maktförhållanden var när sjuksköterskorna förde fram fler alternativ där sedan 

patienterna kunde välja vilket alternativ som passade bäst. Genom att sjuksköterskorna hade 

en inbjudande attityd gav de patienterna en möjlighet till att få fram de åsikter och frågor 

som patienterna hade (Oxelmark et al., 2018; Thomson et al., 2019).   

 

5.1.3 Ökad förståelse för den hela människan 

Sjuksköterskorna beskrev att upplevelsen av arbetstillfredsställelse uppkom när en ökad 

förståelse för den hela människan skapades (Andersson et al., 2015; Jakimowicz et al., 2018; 

Kjörnsberg et al., 2010; Nilsson et al., 2019; Oxelmark et al., 2018; Ross et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde sig vara modiga och starka när de bekräftade patienternas 

personlighet och vågade sätta sig in i deras livsvärld.  Detta gjorde dem genom att lyssna, 

tolka och observera, vilket sjuksköterskorna upplevde ökade förståelsen för varje enskild 

patient. De upplevde även att detta gav bättre förutsättningar för att individanpassa vården. 

(Andersson et al., 2015; Nilsson et al., 2019). Ett annat sätt för att kunna se den hela 

människan beskrev sjuksköterskorna var när de såg till det unika hos varje patient. Det 

kunde vara personlighet, rutiner, hemsituation och tidigare vårderfarenheter som var viktiga 

att ta i akt för att se den hela människan men även för att arbeta personcentrerat 

(Jakimowicz et al., 2018; Nilsson et al., 2019; Ross et al., 2015). En upplevelse av 

arbetstillfredsställelse uppkom även när sjuksköterskorna kände att de hade vad som krävdes 

för att besvara de unika behoven hos varje enskild patient, vilket gav bättre förutsättningar 

och ledde till en tillfredställande upplevelse för sjuksköterskorna (Kjörnsberg et al., 2010; 

Jakimowicz., 2018; Oxelmark et al., 2018). Genom att arbeta utifrån personcentrerad vård 

kunde sjuksköterskorna ägna mer tid för att utveckla en större förståelse för de individuella 

behoven och för att se den hela människan (Kjörnsberg et al., 2010). Trots att 

sjuksköterskorna upplevde att det var stressigt att arbeta utifrån en personcentrerad vård så 

ingav det även upplevelser såsom värdefullhet och att det var av värde att göra de små 

sakerna för patienterna (Ross et al., 2015).  

…We’ve had to get to know her routine, how she lived at home,  how she was cared for...so 

that has been a growing experience for us...It is a relationship that’s been built from 

scratch and now we know her and she knows most of us and we know how to deal  with 

her so that’s a really good working relationship. Although it’s  quite stressful at times, it 

does work. (Ross et al., 2015, s. 1227) 

Upplevelser av betydelsefullhet väcktes hos sjuksköterskorna när de skapade en ökad 

förståelse för den hela människan och kunde vårda utifrån det. Ett helhetsperspektiv gjorde 

att fokus inte låg på sjukdomen utan endast på den unika människan (Andersson et al., 2015; 

Cederwall et al., 2018; Kjörnsberg et al., 2010; Nilsson et al., 2019; Oxelmark et al., 2018; 

Ross et al., 2015; Thomson et al., 2019). Sjuksköterskorna upplevde att de var betydelsefulla 

när de vårdade patienterna utifrån personcentrerad vård med fokus på patienternas egna 

unika detaljer (Andersson et al., 2015; Kjörnsberg et al. 2010; Nilsson et al., 2019; Ross et al., 

2015). Det kunde handla om exempelvis att låta patienterna ta en promenad, få en kopp te på 

kvällen eller sminka patienterna på morgonen. Små saker var viktiga för att synliggöra den 

hela människan beskrev sjuksköterskorna, men även för att främja personcentrerad vård 

(Ross et al., 2015). För att få fram unika detaljer hos patienterna krävdes det att både se den 

icke verbala kommunikationen och reaktionen lika mycket som den verbala 
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kommunikationen. Sjuksköterskorna upplevde att detta var svårt, men att det var något som 

krävdes för att de skulle ge patienterna personcentrerad vård (Andersson et al., 2015; 

Cederwall et al., 2018; Nilsson et al., 2019). Att lyssna, tolka och observera gav 

sjuksköterskorna en ökad förståelse för patienternas viljor, vilket möjliggjorde en 

individanpassad vård. Sjuksköterskorna ansåg att patienternas personlighet, kognitiv 

förmåga, behov och prioriteringar då skulle bibehållas. Dessa faktorer beskrev 

sjuksköterskorna gjorde det möjligt för att kunna göra varje vårdtillfälle personlig och 

därmed skapa en ökad förståelse för människan framför (Andersson et al., 2015; Nilsson et 

al., 2019; Thomson et al., 2019). Upplevelser av att tålamodet testades uppkom även i 

samband med att sjuksköterskorna skulle ta sig tiden att förstå patienternas unika behov, 

detta var utmanande, men de upplevde ändå att det var värt utmaningen då det gav bättre 

förutsättningar för att arbeta personcentrerat (Oxelmark et al., 2018). 

5.2 Otillräcklighet 

Det här avsnittet handlar om sjuksköterskornas upplevelser av otillräcklighet. Dessa negativa 

upplevelser utvecklades i samband med att sjuksköterskorna arbetade med personcentrerad 

vård. Det första subtemat som presenteras är brist på resurser som handlar om att rådde 

brist på personal och tid som ledde till en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskorna, vilket 

även försvårade processen i att vårda utifrån personcentrerad vård. Det andra subtemat som 

presenteras är bristande samarbete, subtemat beskriver följderna av ett icke fungerande 

samarbete och vad det kan innebära i vårdandet. 

5.2.1 Brist på resurser 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde otillräcklighet i samband med att de inte fått 

tillräckliga resurser för att arbeta utifrån personcentrerad vård (Andersson et al., 2015; 

Bolster & Manias, 2010; Cederwall et al., 2018; Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014; 

Jakimowicz et al., 2018; Oxelmark et al., 2018). Sjuksköterskorna beskrev bland annat att en 

orsak till detta var brist på resurser i form av otillräcklig personal med många patienter, men 

även bristen på tid ansågs vara en faktor som hindrade sjuksköterskorna från att arbeta med 

personcentrerad vård (Andersson et al., 2015; Bolster & Manias, 2010; Cederwall et al., 2018; 

Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). Brist på personal och tid medförde även att 

sjuksköterskorna upplevde att det var lätt att glömma att det var riktiga människor med 

känslor och tankar som låg i patientsalarna. Detta på grund av att det var mycket annat runt 

omkring som behövdes tas i åtanke och att den dagliga interaktionen då inte hanns med 

(Jakimowicz et al., 2018). Bristande kunskaper i arbetsgruppen var ytterligare hinder som 

fick sjuksköterskorna att uppleva otillräcklighet i sin arbetssituation (Andersson et al., 2015; 

Cederwall et al., 2018; Jakimowicz et al., 2018). Upplevelser av rädsla och osäkerhet 

skapades hos sjuksköterskorna när de kände att kompetensen som krävdes saknades på 

arbetsplatsen (Jakimowicz et al., 2018).  Dessa brister gjorde att de mest kritiska sysslorna 

prioriterades då tiden inte fanns för att verkställa de minsta oväsentliga (Andersson et al., 

2015; Jakimowicz et al., 2018). Sjuksköterskorna beskrev att personcentrerad vård blev 

svårare att uppnå när dessa brister fanns, vilket medförde upplevelser av otillräcklighet samt 

att de inte utfört plikten som sjuksköterskor (Oxelmark et al., 2018).  

 

Sjuksköterskorna upplevde en minskad motivation till att arbeta med personcentrerad vård 

på grund av bristen av resurser. De var även enade om att dessa brister måste omhändertas 
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och förändras med hjälp av organisationen (Cederwall et al., 2018; Esmaeili et al., 2014; 

Jakimowicz et al., 2018). Förväntningar från sjuksköterskorna fanns om att organisationen 

skulle förse med tillräcklig utbildning och bemanning för att i så god mån som möjligt 

undvika att sjuksköterskorna blev otillräckliga (Cederwall et al., 2018; Jakimowicz et al., 

2018). När resurserna inte fanns upplevde sjuksköterskorna en utmattande och känslomässig 

dränering av att de var otillräckliga i den hektiska arbetsmiljön. Sjuksköterskorna kunde 

även uppleva ledsamhet när stressen tog bort glädjen ifrån arbetet i och med att de inte fick 

det stöd som de förväntade i den höga arbetsbelastningen (Jakimowicz et al., 2018). Det 

framkom även upplevelser som minskad motivation och ökad frustration från 

sjuksköterskorna på grund av att det saknades stöd och förståelse från organisationen för att 

kunna utföra personcentrerad vård. Det var framförallt bristen på resurser i form av kunskap 

och stöd från kollegorna som saknades (Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). 

Sjuksköterskorna ansåg att en ökad självsäkerhet skulle möjliggöras ifall organisationen 

skulle förse dem med tillräckliga resurser (Jakimowicz et al., 2018). 

Model staff in the workplace plays an impor-tant role in guiding functions and nursing care. 

Actually, participants mentioned that the presence of successful coworkers in the workplace 

and using their knowledge and experience play a major role in guiding and providing patient-

centered care. In fact, they believed that lack of organizational support of successful models in 

workplaces is a factor in decreasing nurses’ motivation and ultimately decreasing patients’ 

satisfaction. (Esmaeili et al., 2014, s. 6) 

Upplevelser av skyldighet uppkom hos sjuksköterskorna i samband med de bristande 

resurserna. Detta på grund av att de inte kunde leverera en personcentrerad vård och hinna 

med de krav som ställts på dem (Andersson et al., 2015; Bolster & Manias, 2010; Cederwall et 

al., 2018; Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018; Kjörnsberg et al., 2010; Oxelmark et 

al., 2018). En orsak var att sjuksköterskorna upplevde sig vara väldigt begränsade när de 

hade för lite tid för att kunna utveckla en god relation till patienterna. Men även när de inte 

fanns möjligheter för att planera, lyssna och skapa en vårdplan tillsammans med patienterna 

(Bolster & Manias, 2010; Cederwall et al., 2018; Esmaeili et al., 2014). En annan orsak till 

varför sjuksköterskorna kände en skyldighet var då inte kunde besvara alla behov som fanns 

hos patienterna, då det ständigt var för många patienter i förhållande till vad 

sjuksköterskorna klarade av. Detta gjorde att de upplevde utmattning och otillfredsställelse i 

sin arbetssituation (Andersson et al., 2015; Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). 

Det kunde även bero på att den dagliga interaktionen försämrades mellan sjuksköterskorna 

och patienterna, vilket skapade upplevelsen av skyldighet hos sjuksjuksköterskorna då de 

inte hann med att diskutera patienternas frågor och funderingar (Bolster & Manias, 2010; 

Jakimowicz et al., 2018). När interaktionen försämrades medförde det även att patienternas 

deltagande minskade då endast konversationer med patienterna skedde under en kort 

promenad runt avdelningen (Oxelmark et al., 2018).  

5.2.2 Bristande samarbete 

Upplevelsen av att vara otillräcklig framkom hos sjuksköterskorna i samband med brist på 

samarbete i den personcentrerade vården (Andersson et al., 2015; Bolster & Manias, 2010; 

Cederwall et al., 2018; Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018; Oxelmark et al., 2018). 

Ett bristande samarbetet bland arbetskollegorna upplevde sjuksköterskorna försämrade 

kommunikationen mellan de olika professionerna. Detta ledde till att ingen hade koll på vad 

som hade gjorts och vad som skulle göras, vilket medförde en upplevelse av osäkerhet i 

vårdarbetet för sjuksköterskorna (Andersson et al., 2015; Bolster & Manias, 2010; 
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Jakimowicz et al., 2018; Oxelmark et al., 2018). Det var svårt att arbeta som ett team, men 

när det fanns brister i samarbetet beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en ännu större 

utmaning (Bolster & Manias, 2010). Sjuksköterskornas upplevde även otillräcklighet i 

samband med att samarbetet brast till patienterna. Vilket kunde uppstå när det fanns hinder 

för att kunna ha en interaktion med varandra. Det som försvårande samarbetet var främst 

språkhinder, kulturell bakgrund och det fysiska tillståndet hos patienterna. Det blev svårt för 

sjuksköterskorna och de upplevde att de hade otillräckliga förmågor för att kunna vårda 

personcentrerat under dessa förutsättningar (Cederwall et al., 2018; Oxelmark et al., 2018). 

Sjuksköterskorna beskrev även att patienternas tillfrisknande försämrades när patienterna 

inte hade någon sjukdomsinsikt och därmed inte var lika samarbetsvilliga (Oxelmark et al., 

2018). Detta på grund av att det då var svårt att kommunicera och samarbeta med 

patienterna och därmed få de införstådda i hälsotillståndet (Cederwall et al., 2018).  

All of the sudden a physician changes the ventilator without even telling us so the patient get 

exhausted, next day the patient need more support and I feel this is a step back, they haven’t 

listen and we have to start all over again (Cederwall et al., 2018, s. 36). 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde maktlöshet när de såg brister i samarbetet i 

arbetsgruppen och mellan de olika professionerna (Andersson et al., 2015; Cederwall et al., 

2018; Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018; Ross et al., 2015). En orsak var att det 

uppkom maktförhållanden som visade sig genom att planering och behandling bestämdes av 

läkare utan diskussion tillsammans med sjuksköterskorna och patienterna. Att inte få vara 

med i planeringen upplevde sjuksköterskorna som att deras makt försvann och att deras ord 

var betydelselösa vilket skapade en frustration hos sjuksköterskorna (Cederwall et al., 2018; 

Jakimowicz et al., 2018). En annan orsak som fick sjuksköterskorna att uppleva en minskad 

motivation i maktlösheten var när arbetskollegorna arbetade utefter personliga mål och inte 

strävade efter att tillfredsställa patienternas behov. Det var enligt sjuksköterskorna viktigt att 

all vårdpersonal arbetade tillsammans samt kompletterade varandra för att uppnå 

personcentrerad vård (Esmaeili et al., 2014; Ross et al., 2015). Sjuksköterskorna upplevde att 

de inte arbetade utifrån ett gemensamt samarbete, vilket gjorde det svårt att arbeta 

personcentrerat och på så sätt ledde till att patienternas uttalade behov och begär inte var 

centralt i vårdandet. När denna negativitet fanns i arbetsgruppen minskade det motivationen 

hos sjuksköterskorna (Esmaeili et al., 2014). För att undvika att samarbetet brister i 

arbetsgruppen och för att bibehålla den personcentrerade vården, var det enligt 

sjuksköterskorna viktigt att peppa och uppmuntra varandra i arbetsgruppen (Andersson et 

al., 2015; Esmaeili et al., 2014; Jakimowicz et al., 2018). Då det visade sig att 

sjuksköterskorna blev mer stärkta och självsäkra när goda relationer och stöd fanns bland 

arbetskollegor (Jakimowicz et al., 2018).  

 

 

 



19 

6 DISKUSSION 

I diskussionen kommer först en resultatdiskussion presenteras där resultatet diskuteras i 

förhållande till den tidigare forskningen, den teoretiska utgångspunkten och lagar och 

styrdokument. Vidare introduceras metoddiskussionen där en reflektion görs utifrån 

metodvalet och analysprocessen. Slutligen beskrivs etikdiskussionen som handlar om de 

etiska aspekter som arbetet har utgått ifrån.  

6.1 Resultatdiskussion 

Förhoppningen med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta 

med personcentrerad vård. Efter att data hade samlats in analyserades data och resultatet 

delades upp i två teman utifrån sjuksköterskors upplevelser, dessa var tillfredställelse och 

otillräcklighet. Genom arbetets två teman framkom fem subteman utifrån sjuksköterskors 

upplevelse, vilket var stärkt förtroende genom relationen, underlättande med delaktiga 

patienter, ökad förståelse för den hela människan, brist på resurser och bristande samarbete. 

 

Resultatet visade att ett stärkt förtroende i relationen gav sjuksköterskorna en ökad 

tillfredställelse som även gav möjlighet för att bilda en närmre och djupare kontakt till 

patienterna. Patienternas individuella behov och önskningar blev en central utgångspunkt 

när förtroendefulla relationer till patienterna byggdes upp. Sjuksköterskorna och patienterna 

kunde dra lärdomar av varandra genom att relationen utvecklades, vilket gjorde att 

sjuksköterskorna upplevde att de åstadkom något hälsofrämjande för patienterna. 

Sjuksköterskorna beskrev att de via familjemedlemmar kunde förstå patienternas livsvärld 

från ett djupare perspektiv. Upplevelser av uppskattning var något som framkom hos 

sjuksköterskorna när patienterna och familjemedlemmarna var villiga att dela tankar och 

åsikter med dem. Detta visade även på att det fanns ett uppbyggt förtroende mellan dem, 

vilket var en av sjuksköterskornas förhoppningar när de arbetade personcentrerat.  

Resultatet visade på att relationen i den personcentrerade omvårdnaden var mer än bara en 

relation mellan sjuksköterskor och patienter som i likhet till Eriksson (2014) beskriver om i 

teorin om vårdrelation. Utifrån den teoretiska utgångspunkten bör vårdare och patienter 

besitta en ömsesidig respekt för att en vårdrelation ska kunna byggas upp och för att kunna 

förmedla en äkta kärlek mellan varandra (Eriksson, 2014). En relation mellan sjuksköterskor 

och patienter var även viktig enligt den tidigare forskningen, som visar på att patienter 

värderar en god relation till sjuksköterskor (Adamson et al., 2016; Charalambous et al., 2016; 

Land & Suhonen, 2009). Utan ett förtroende som bildats av en god relation uppstår ett 

lidande för patienter som kan leda till en misstro för vården (Charalambous et al., 2016). En 

god relation mellan sjuksköterskor och patienter krävs dock inte för ett värdigt vårdande ska 

ske, då istället en god vård kan utföras genom att sjuksköterskor besitter en god etik. 

Däremot, för att sjuksköterskor ska kunna anpassa bemötandet utifrån patienters 

individuella önskningar underlättar en god relation detta (Bergbom et al., 2019). 

 

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att patienternas delaktighet underlättade vårdarbetet. 

Att lära känna patienterna öppnade upp för diskussioner, vilket sjuksköterskorna upplevde 

ökade patienternas deltagande. Detta var tillfredställande för sjuksköterskorna och de 

upplevde att maktpositionen jämtemot patienterna även minskade. Då det var patienternas 

kroppar det handlade om kände sjukskötskorna att besluten skulle tas tillsammans med 

patienterna för att kunna arbeta utifrån personcentrerad vård. Arbetet underlättades när 
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patienterna kunde användas som en del i vårdteamet. Genom att patienterna var en del av 

teamet kunde patienterna korrigera och framföra vilka vårdhandlingar som var av betydelse. 

Resultatet visade dock att det ibland var svårt för sjuksköterskorna att få patienterna 

delaktiga, då många av patienterna intar en ”patientroll” och förblir passiva. Detta kan 

kopplas till kompetensbeskrivningen utifrån Svensk sjuksköterskeförening (2017b) då 

sjuksköterskor ska vara öppensinnade för ett samarbete med patienter. Sjuksköterskor ska 

även se till patienters unika behov och resurser samt vårda utifrån ett individuellt vårdande. 

Även Patientlagen (SFS 2014:821) stödjer patienters rätt till att vara deltagande i vården men 

även att patienter ska få bestämma över behandlingsalternativen som framförs av vården. I 

enlighet med detta påvisar tidigare forskning att patienters delaktighet gjorde att patienter 

kunde ha bättre förståelse kring sjukdomstillståndet och tillfrisknandet (Adamson et al., 

2016; Arakelian et al., 2016). Genom att sjuksköterskor tar hänsyn till små och inte 

hälsoförändrade önskemål från patienter så bekräftas patienters upplevelse om att ha en 

delad makt tillsammans med sjuksköterskor (Arakelian et al., 2016). Tillvägagångsättet 

bekräftas enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) där personcentrerad vård berikas 

genom att patienter är med i beslutfattandet, sjuksköterskor ska finnas där genom stöttning 

och vägledning medan patienter tar det slutgiltiga valet. I förhållande till vad resultatet för 

fram så beskriver Eriksson (2014, 2015) att ett gemensamt delande med en god 

kommunikation och samarbete krävs för att patienter ska bli delaktiga. Denna delaktighet 

främjar för att patienter ska kunna genomgå en befriande process i hälsotillståndet.  

 

Personcentrerad vård beskrevs i resultatet som att kunna skapa en ökad förståelse för den 

hela människan. Sjuksköterskorna upplevde arbetstillfredsställelse och en ökad förståelse 

när de fick möjligheten att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, där patienternas individuella 

behov skulle beaktas. Vården skulle planeras utifrån den enskilda människans behov och 

begär för att upprätthålla en personcentrerad vård. Sjuksköterskorna beskrev att det var av 

vikt att prioritera de små värdefulla sakerna, som att gå en kort promenad, då detta kunde ge 

en positiv inverkan på patienternas återhämtning och på sikt underlätta sjuksköterskornas 

arbete. Det var utmanande att se till den hela människan men sjuksköterskorna upplevde att 

dessa faktorer gav bättre förutsättningar för att arbeta personcentrerat. Dock visade 

resultatet att många sjuksköterskor upplevde en alldeles för hög arbetsbelastning för att 

kunna se till alla patienternas unika behov. Det upplevdes enligt sjuksköterskorna svårt att 

tillfredsställa patienterna och att små värdefulla saker lätt glömdes bort. Då Patientlagen 

(SFS 2014:821) hänvisar detta som en av patienters rättigheter så är det något som måste 

prioriteras. Tidigare forskning visar även på att familjemedlemmar har önskningar om att 

patienters viljor ska prioriteras (Kiljunen et al., 2018). Att ses som en helhet är något 

patienter prioriterar högt, där både kropp och själ bör prioriteras för att patienter ska ses 

som unika människor (Arakelian et al., 2016; Land & Suhonen., 2009). I likhet med detta 

beskriver även det teoretiska perspektivet människan som en unik helhet med egna särdrag. 

Som vårdare bör patienters kropp, själ och ande uppmärksammas för att kunna bemöta och 

vårda den hela människan (Eriksson, 2014, 2015). Detta kan återspeglas i den 

personcentrerade vården som beskriver hur den hela människans behov ska synliggöras och 

tas hänsyn till, det andliga, psykiska och sociala (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Trots att alla parter var eniga om hur sjuksköterskor ska arbeta med personcentrerad vård, 

fanns det faktorer som hindrade. Sjuksköterskorna upplevde enligt resultatet att den hektiska 

vårdmiljön med mycket patienter och lite personal gjorde det svårt att fokusera på annat än 

bara det medicinska. Relationen och samarbetet till patienterna försämrades på grund att det 

inte fanns några resurser för sjuksköterskorna att prioritera detta. Det här fick 

sjuksköterskorna att uppleva otillräcklighet, utmattning och som att det inte utfört plikten 
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som sjuksköterskor. Det gav även sämre förutsättningar för att klara av arbetspassets sysslor. 

Detta frångår från tidigare forskning som tyder på att patienter behöver sjuksköterskor som 

har tid att visa empati och medömkan för att kunna känna en trygghet och förbättra 

sjukdomstillståndet (Sharp et al., 2015). Familjemedlemmar har även en önskan enligt 

tidigare forskning om att patienter ska få den bästa möjliga vård. Det visas genom att 

sjuksköterskor ska visa en tillgänglighet för alla de behov som patienter kräver. Med den 

höga arbetsbelastningen som visades i resultatet så kunde sjuksköterskor inte leva upp till 

förväntningarna som familjemedlemmar och patienter önskade enligt den tidigare 

forskningen (Kiljunen et al., 2018). Utifrån det teoretiska perspektivet bör vårdare visa en 

medmänsklighet för patienter och finnas där för att kunna förverkliga patienters tillvaro. 

Vårdare ska enligt Eriksson (2014) ansa, leka och lära med patienter, vilket innebär att tiden 

då bör finnas för att kunna utföra detta. Både Patientlagen (SFS 2014:821) och Hälso-och 

sjukvårdslagen (SFS 2017:30) värnar om att vården ska vara lättillgänglig för patienter, vilket 

i likhet med resultatet är något som sjuksköterskor vill åstadkomma, men som dock inte 

alltid kan uppnås på grund av den höga arbetsbelastningen.  

 

Sjuksköterskorna ansåg enligt resultatet att det krävdes ett organisatoriskt stöd för att kunna 

arbeta med personcentrerad vård. Arbetskollegorna behövde arbeta tillsammans för att 

kunna sträva efter samma mål och inte egna personliga mål. Genom att arbeta tillsammans 

ökade samarbetet och förtroendet för varandra i personalgruppen, vilket behövdes för att 

sjuksköterskorna skulle arbeta med personcentrerad vård. När inte samarbetet fungerade gav 

de upplevelser som otillräcklighet och osäkerhet hos sjuksköterskorna. Ett bristande 

samarbete visades även när de fanns hierarkier bland professionerna. När sjuksköterskorna 

inte fick vara med och planera patienternas vårdtider kände de en maktlöshet och gav 

upplevelser av frustration. Motivationen hos sjuksköterskorna minskades när fokus alltid 

hamnade på det negativa. Sjuksköterskorna ansåg att organisationen behövde utbilda och 

uppmuntra arbetsgruppen för att alla skulle besitta tillräckligt goda kunskaper och kunna 

samarbeta för att arbeta utifrån personcentrerad vård. Om inte organisationen kan leva upp 

till detta medför det att sjuksköterskorna kanske inte lyckas utföra personcentrerad vård som 

den tidigare forskningen beskriver den. Det gäller för sjuksköterskorna enligt den tidigare 

forskningen att sätta patienter i allra största prioritet för att ta tillvara på alla patienters 

behov och problem (Bergbom, 2019; Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Motivation och 

närvaro hos sjuksköterskor krävs i arbetet för att patienter ska finna en egen kämpaglöd och 

sträva efter att nå hälsa återigen (Sharp et al., 2015). Utifrån det teoretiska perspektivet 

behöver vårdare besitta en öppenhet gentemot patienter för att tillsammans kunna samtala 

med patienter om det inre, såsom känslor och upplevelser för att främja en befriande process 

hos patienter (Eriksson, 2014). Sjuksköterskorna ska vara öppna och tillge en inbjudande 

vårdkultur enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017a), vilket visar på att organisationen har 

en avgörande roll i att tillhandahålla resurser som krävs för att sjuksköterskorna ska vara 

nöjda på arbetsplatsen och arbeta personcentrerat. 

6.2 Metoddiskussion 

Då syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med 

personcentrerad vård valdes en systematisk litteraturstudie med kvalitativ ansats enligt 

Evans (2002) valts. En kvalitativ ansats har valts till examensarbetet för att få fram 

upplevelser. Friberg (2017a) stärkte metodvalet då kvalitativa studiers mål är att genom en 

subjektiv upplevelse bilda en helhetsförståelse av ett fenomen, i detta fall personcentrerad 
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vård. Den kvalitativa ansatsen ansågs mer lämplig för att kunna beskriva sjuksköterskors 

upplevelser och för att det upplevdes svårt att beskriva sjuksköterskors upplevelse genom 

kvantitativ forskning. Detta stärks utifrån Polit och Beck (2016) då en kvalitativ metod syftar 

till människors upplevelser utifrån ett individuellt helhetsperspektiv. Giltighet handlar enligt 

Polit & Beck (2016) om att se till så att rätt metod valts för att mäta det som ska mätas. För 

att stärka giltigheten i examensarbetet har forskningsprocessens tillvägagångssätt tydligt 

beskrivits, vilket innefattar processens genomförande och utveckling. Arbetsmetoder inom 

hälso- och sjukvården är uppbyggd på evidens och genom att göra en litteraturstudie enligt 

Evans (2002) samlas evidensbaserade fakta in och bildar en ny evidensbaserad helhet. En 

empirisk studie hade kunnat genomföras för att studera examensarbetes syfte, detta genom 

att genomföra intervjuer med sjuksköterskor på ett och samma sjukhus. Detta hade gjort att 

en bättre inblick bildats i hur upplevelserna ser ut centralt, men även att resultatet endast 

bygger på egeninsamlade data. Dock ger den systematiska litteraturstudien en bredare 

överblick i hur upplevelserna ser ut utifrån ett större perspektiv, i och med att studierna 

kommer från olika länder och kulturer.  

 

Alla medtagna artiklar kom från databaserna CINAHL plus och PubMed. Dessa databaser var 

av relevans då de enligt Forsberg och Wengström (2015) är lämpliga när det kommer till att 

forska inom omvårdnad, vilket detta examensarbetet hade till syfte med att göra. Även 

Friberg (2017) lyfter fram CINAHL plus som en databas med vårdvetenskaplig inriktning. 

Genom att fler än en databas med fokus på omvårdnad användes ökade trovärdigheten på 

examensarbetet enligt Henricson (2017), då ett större utbud av artiklar kan hittas. Sökningar 

gjordes även i andra databaser, exempelvis SweMed+, men författarna ansåg att 

sökningarnas träffar inte gav några relevanta artiklar för att kunna besvara syftet. Sökorden 

som har använts i databaserna har utgått ifrån examensarbetet syfte, detta för att få fram 

artiklar med lämpligt innehåll. Utbytet för att endast söka på ”person centred care” blev för 

litet, vilket gjorde att hjälp togs av Vårdhandboken (2018) för att finna synonyma begrepp. 

Liknelse ord för personcentrerad vård var patientcentrerad vård och patientfokuserad vård, 

genom att använda dessa begrepp vid sökningarna ökade träffarna. När författarna fick flera 

träffar kunde en större mängd artiklar tas del av. Enligt Forsberg och Wengström (2015) 

behöver det finnas ett tillräckligt stort underlag av artiklar för att kunna utföra en 

litteraturstudie med god kvalité. En brist författarna såg var att det på vissa av sökningarna 

uppkom en stor mängd träffar, detta gjorde att det blev svårare att hantera dessa och ledde 

till att urvalets tillförlitlighet minskade. 

 

De inklusionskriterier och exklusionskriterier som användes vid urvalet till examensarbetet 

har med noggrannhet beskrivits under metodavsnittet. Peer reviewed var ett genomgående 

inklusionskriterie som stärkte examensarbetets trovärdighet. Utifrån Henricson (2017) är 

peer reviewed ett kriterium som avser att artiklarna är vetenskapliga, vilket stärker 

trovärdigheten. Enligt Polit och Beck (2016) stärks giltigheten och överförbarheten på 

studien när studiens urval och dess kriterier är tydligt beskrivna, då ett återskapande av 

studien har större möjlighet att utföras. Då författarna ansåg att personcentrerad vård var 

viktigt inom alla vårdyrken, sjukhus eller vårdhem så har inga avgränsningar till vad för sorts 

sjuksköterskor forskningspersonerna var och vad för sorts avdelning det handlade om. 

Författarna var medvetna om att studier har tagits med som studerar 

specialistsjuksköterskors upplevelser av att arbeta med personcentrerad vård. När studierna 

granskades var det ingen märkbar skillnad på allmänsjuksköterskors och 

specialistsjuksköterskors beskrivna upplevelser, vilket medförde att dessa studier valdes att 

inkluderas oavsett specialistutbildning eller inte. Detta minskade dock examensarbetets 

trovärdighet då Polit och Beck (2016) menar på att trovärdigheten relateras till att resultatet i 
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studien är giltigt. Det aktuella examensarbetets resultat kunde ha påverkats av att 

specialistsjuksköterskor medverkat, vilket i slutändan kunde minska trovärdigheten.  

 

Till en början försökte fler artiklar hittas som var inom ramen av fem år, men när utbudet 

inte var tillräckligt söktes artiklar med ett ökat årsspann. Sekundärsökningar gjordes på två 

av de inkluderade artiklarna. Innan dessa sökningar gav de insamlade artiklarna en för liten 

grund för att kunna skapa ett starkt resultat. Efter att sekundärsökningen gjorts, lästes de två 

artiklarna igenom noga för att se ifall de svarande an på syftet. Därefter kvalitetsgranskades 

de och hamnade på en hög kvalitetsnivå, vilket ledde till att resultatet kunde stärkas och att 

fler artiklar kunde inkluderas i examensarbetet. Kvalitetsgranskningen gjordes genom 14 

kvalitetsgranskningsfrågor utifrån Friberg (2017c). Författarna valde att ta med alla 

kvalitetsgranskningsfrågor då det gav en starkare grund inför avgörandet ifall artiklarna 

skulle inkluderas eller exkluderas till arbetet. Genom att använda alla frågor kunde artiklarna 

granskas utifrån flera aspekter, vilket i slutändan visade på artiklarnas styrkor och svagheter. 

En svaghet som upplevdes med dessa frågor var att frågorna inte gick att svara konkret ja 

eller nej på, vilket gjorde att frågorna behövdes omformuleras. Det kan vara en negativ 

konsekvens då granskningen inte blir lika specifik som Friberg (2017c) utformat den. 

Artiklarnas kvalitetsgranskning och poäng kan avläsas i Bilaga B. Alla artiklar som 

inkluderades i arbetet var av en högkvalitetsnivå vilket inger en trovärdighet till 

examensarbetets resultat, vilket även eftersträvades. Genom att kvalitetsgranskningen tydligt 

beskrivits och spaltats upp i Bilaga B ökar examensarbetes giltighet. Polit och Beck (2016) 

beskriver att studiers giltighet stärks i form av tydlig dokumentation.  

 

Efter att artiklarna valts ut gjordes en analys utifrån Evans (2002) beskrivande syntes. Denna 

analysmetod är lämplig för att analysera kvalitativ forskning och är relevant för lyfta fram 

subjektiva upplevelser (Friberg, 2017a), i detta fall sjuksköterskors. Enligt Polit och Beck 

(2016) ska det finnas en sanningsenlighet utifrån tolkningar från insamlande artiklar för att 

examensarbetet ska besitta en trovärdighet. För att omtolkningar av det insamlade materialet 

inte skulle ske har författarna läst artiklarna flertalet gånger för att bilda en bättre 

helhetsbild. De två teman som analyserades fram utifrån nyckelfynden var tillfredställelse 

och otillräcklighet, dessa teman baserades på sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta 

med personcentrerad vård. Det kan från allmänhetens håll ses som en positiv och en negativ 

sida, men från författarnas synvinkel ger det en tydlig inblick över vad som behövdes och vad 

som saknades för att sjuksköterskorna skulle kunna arbeta utifrån personcentrerad vård. 

Genom att teman var motståndspoler till varandra, gav det en verklig bild av hur 

upplevelserna kring dagens personcentrerade vård ser ut. De funna nyckelfynden gav ett 

alldeles för brett och ofokuserat resultat, så dessa sållades ner för att få en djupare fokusering 

och för att kunna besvara syftet till examensarbetet. För stärka resultatet har flera citat från 

artiklarna tagits med, detta ansågs ge ett starkare förtroende till innehållet och en tydligare 

förståelse.  

 

Artiklarna som har inkluderats i examensarbetet kommer från olika länder, Sverige, 

Australien, England, Kanada och Iran. Vilket även höjde överförbarheten då förståelsen för 

personcentrerad vård fanns globalt. Enligt Polit och Beck (2016) innebär överförbarheten att 

resultatet kan överföras till andra grupper och sammanhang. Författarna upplevde att om 

artiklar från endast Sverige hade använts skulle det ge en tydligare inblick över hur 

personcentrerad vård upplevdes i svenska vårdsammanhang. Dock upplevdes det svårt att 

endast begränsa artikelsökningarna till svenskutgivna studier då tillgången var låg inom 

detta område. 

 



24 

Genom att upprepade handledningstillfällen utnyttjats under forskningsprocessen, har 

examensarbetets granskat från utomstående, exempelvis handledare och andra studenter. 

Detta medförde en ökad trovärdighet enligt Henricson (2017) då arbetets rimlighet kan 

granskas och kontrolleras i relation till arbetets syfte. Det ansågs även finnas fördelar med att 

vara två som skrev examensarbetet tillsammans. Detta för att det har underlättat arbetet 

genom att kunna dra nytta av varandras kunskaper och erfarenheter. Att vara två författare 

medförde även att diskussioner kunde föras ifall det var något som behövde utvecklas eller 

förbättras, vilket troligtvis bidrog till en högre kvalité på examensarbetet. Att vara två 

författare till ett och samma arbete kunde dock ha försvårat processen då det skulle vara flera 

tankar och åsikter som ska gå ihop. Olikheter skulle kunna skapa osämja och bidra till att 

examensarbetet inte blir färdigställt i tid. Det har dock inte inträffat och under hela 

processen har ett gott samarbete tillämpats. 

6.3 Etikdiskussion 

För att examensarbetet skulle hålla en tillräckligt hög kvalitetsnivå har de medtagna 

artiklarna varit vetenskapligt beprövande, så kallad peer reviewed. Vilket enligt CODEX 

(2019c) är viktigt för att artiklarna ska vara av hög kvalité och ha granskats innan 

publicering. Tolkningen av artiklarnas resultat har inte förfalskats eller fabricerats, vilket 

innebar att inga förvrängningar eller egna tolkningar har gjorts för att få fram det slutgiltiga 

resultatet. Då de medtagna artiklarna inte var publicerade på modersmålet har ett svenskt-

engelskt lexikon använts för att förtydliga innehållet och för att undvika egna tolkningar. 

Enligt CODEX (2019a) är det viktiga aspekter för att författarna inte skulle kunna förvrida 

artiklarnas innehåll för egen vinning. En annan relevant aspekt var att inte plagiera från 

någon annans forskning, för att undvika detta har meningar omformulerats till egna ord och 

gjort tydliga refereringar enligt American Psychological Association (APA). 

Referenshanteringen har använts för att redogöra från vart innehållet härstammar ifrån. För 

att stärka examensarbetets resultat har citat medtagits från artiklarna. Dessa citat har 

författarna valt att bevara i originalspråket för att undvika omformuleringar som kan 

förändra innebörden. Här har referenshanteringen enligt APA varit extra noggrann för att 

läsarna skulle kunna gå tillbaka och se var citaten härstammar ifrån. Ansvaret ligger enligt 

Vetenskapsrådet (2017) även på författarna att se till så att de medtagna artiklarna höll en 

tillräckligt hög nivå. Det innebar att artiklarna kvalitetsgranskades och lästes igenom 

noggrant för att kunna utesluta de artiklar som var av låg kvalitet. Författarna ansåg att den 

forskningsetiska prövningen av de medtagna artiklarna var en viktig aspekt att ta hänsyn till 

då examensarbetets syfte var att undersöka människors upplevelser. Forsningen ska enligt 

CODEX (2019b) se till människors rättigheter och värde, framför de vetenskapliga behoven.  
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7 SLUTSATS 

Examensarbetet hade syfte i att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 

personcentrerad vård, vilket anses har besvarats. Resultatet visade främst på positiva 

upplevelser av att arbeta med personcentrerad vård, såsom tillfredställelse, uppskattning, 

ökad förståelse och att de kände en betydelsefullhet. Sjuksköterskorna såg svårigheter med 

att arbeta personcentrerat, men ansåg att det i slutändan var värt utmaningen. Resultatet 

visade dock på att det var mer än bara sjuksköterskornas egna egenskaper som var av vikt för 

att utföra personcentrerad vård. Organisatoriska hinder, såsom bristande samarbete i 

arbetsgruppen och brist på resurser, utgjorde svårigheter för sjuksköterskorna att leva upp 

till de egna förväntningarna, men även utifrån allmänhetens krav. Detta visar på att 

sjuksköterskor vill så mycket mer än vad som hinns med i dagens vårdmiljö och det krävs en 

förändring för att personcentrerad vård ska kunna tillämpas på alla vårdavdelningar. De 

slutsatser som kan dras utifrån examensarbetet är sjuksköterskor har en vilja och är positiva 

till att arbeta utifrån personcentrerad vård, men att de organisatoriska förutsättningarna inte 

stödjer detta. Skulle sjuksköterskor ha färre patienter att fokusera på, möjliggör det att 

sjuksköterskor kan få mer tid för varje patient. Därigenom kan sjuksköterskor se till den hela 

människan och unika behov för att kunna vårda utifrån detta. Genom att skapa en förståelse 

för sjuksköterskor upplever av att arbeta utifrån personcentrerad vård, ger det en möjlighet 

att för läsarna att se dagens brister och därifrån kunna arbeta mot en förändring. En 

förståelse kan även bidra till att kraven inte endast ligger på sjuksköterskor, utan även på 

organisationen.   

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Detta examensarbete fokuserade på sjuksköterskors upplevelser av att arbete med 

personcentrerad vård. Resultatet visade på att det fanns organisatoriska brister som gjorde 

det svårt för sjuksköterskor att arbeta personcentrerat. Förslag till fortsatt forskning är 

därmed att undersöka hur organisationen arbetar för att främja personcentrerad vård samt 

hur de bemöter de brister som finns idag.  
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och möta de förväntningar 

som finns på dem, behöver 

det finnas tillräckligt med 

personal och ha ett bra 

samarbete i gruppen.  

13/14 

(3) Ross, H., Mary 

Tod, A., & Clarke, 

A.  

 

Understanding and 

achieving person-

centred care: the nurse 

perspective 

Att undersöka 

upplevelsen vid 

användandet av PCC hos 

sjuksköterskor inom en 

En kvalitativ studie med 

halvstrukturerade 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor. 

Detaljer skulle 

uppmärksammas för att ett 

personcentrerat arbetssätt 

ska tillämpas. Familjen ska 

13/14 



 

 

(2014).  

 

Journal of Clinical 

Nursing.  

 

England. 

akutmedicinsk 

avdelning.  

 

Data analyserades med en 

ramanalys.  

involveras och relationerna 

har stor betydelse för den 

personcentrerade vården.  

(4) Thomson, A. 

E., Racher, F., & 

Clements, K.  

 

(2019). 

 

Issues in Mental 

Health Nursing, 

  

Kanada. 

Person-Centered 

Psychiatric Nursing 

Interventions in Acute 

Care Settings. 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelse av att förse 

omvårdnadsåtgärder till 

de vuxna patienterna i 

akut psykiatrisk 

vårdmiljö.  

En semistrukturerad 

intervjustudie med sex 

sjuksköterskor inom 

psykiatri. 

 

Data har analyserats 

genom en 

fenomenologisk metod av 

Van Manens.   

Sjuksköterskorna har tagit 

fram det centrala temat 

personcentrerad vård 

(PCC), vilket innebär att 

PCC planer ska läggas upp 

och som ska planeras 

utefter patienternas egna 

mål och individuella behov. 

Empati, stöttning och hopp 

är centrala begrepp.  

13/14 

(5) Cederwall, C.-

J., Olausson, S., 

Rose, L., Naredi, 

S., & Ringdal, M. 

  

(2018).  

 

Intensive & 

Critical Care 

Nursing 

 

Sverige. 

Person-centred care 

during prolonged 

weaning from 

mechanical 

ventilation, nurses’ 

views: an interview 

study. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av en 

personcentrerad vård vid 

avvänjning från 

mekanisk ventilation. 

En kvalitativ studie där 

semistrukturerade 

intervjuer används på 19 

sjuksköterskor.  

 

Data är analyserad genom 

en teoretisk tematisk 

analysmetod. 

Sjuksköterskorna upplevde 

att det var viktigt att 

upprätthålla en god relation 

till patienterna för att förstå 

deras perspektiv och se 

människan bakom 

patienterna. 

Sjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att 

patienterna återfick sin 

kontroll.  

 

Sjuksköterskorna 

identifierade även hinder 

för att upprätthålla 

13/14 



 

 

personcentrerad vård. 

Dessa var brist på 

teamsamarbete och 

resurser. 

(6) Oxelmark, L., 

Ulin, K., Chaboyer, 

W., Bucknall, T., & 

Ringdal, M.  

 

(2018).  

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Sverige. 

Registered Nurses’ 

experiences of patients 

participation in 

hospital care: 

supporting and 

hindering factors 

patienter participation 

in care. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

patienternas deltagande i 

vård och omsorg.  

 

I artikeln framkommer 

det att WHO- beskriver 

att det är en 

internationell 

prioritering att främja 

patienternas deltagande i 

vården då det är en viktig 

aspekt i den 

personcentrerade 

vården. 

En kvalitativ 

intervjustudie med 20 

sjuksköterskor.  

 

Analys av data är gjort 

med en tematisk analys. 

Sjuksköterskorna har 

identifierat kärnämnet 

samarbete med patienterna, 

vilket innebär att lyssna, 

engagera och samarbeta 

med patienterna.  

 

Bristande faktorer framkom 

av sjuksköterskorna, vilket 

var en brist på teamarbete 

och passiva roller från 

patienterna.  

12/14 

(7) Nilsson, A., 

Edvardsson, D., & 

Rushton, C.  

 

(2019).  

 

Journal of Clinical 

Nursing (John 

Wiley & Sons, Inc.) 

 

Sverige. 

Nurses’ descriptions of 

person‐centred care 

for older people in an 

acute medical ward—

On the individual, 

team and 

organisational levels’. 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

erbjuda personcentrerad 

vård för äldre på en akut 

medicinsk avdelning.  

Intervjustudie med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

14 sjuksköterskor har 

deltagit i 

semistrukturerade 

intervjuer. 

 

Data har tolkats med en 

kvalitativ innehållsanalys.  

Sjuksköterskorna har 

beskrivit en 

personcentrerad vård på 

individ-, grupp- och 

organisationsnivå. Detta 

visas genom relationer, 

målsättning och rutiner för 

att sätta människan i 

centrum.  

12/14 



 

 

(8) Andersson, E. 

K., Willman, A., 

Sjöström-Strand, 

A., & Borglin, G. 

 

(2015).  

 

BMC Nursing 

 

Sverige. 

Registered nurses’ 

descriptions of caring: 

a phenomenographic 

interview study. 

 

Syftet med denna studie 

var att beskriva 

registrerade 

sjuksköterskors 

upplevelser om vård. 

Kvalitativ studie med en 

fenomenografisk design. 

En intervjustudie med 21 

sjuksköterskor.  

 

Intervjuerna har blivit 

transkriberade och 

analyserade med hjälp av 

Marton och Booths 

analysmetod.  

Resultatet visar att 

sjuksköterskorna har fått 

fram fyra olika centrala 

delar. Där en av dem är att 

vårda utifrån en 

personcentrerad vård där 

de betonar de holistiska 

synsättet. Det avsnitt som 

handlar om 

personcentrerad vård är de 

avsnittet som kommer tas 

med i detta arbete.  

14/14 

(9) Boström, E., 

Isaksson, U., 

Lundman, B., 

Lehuluante, A., & 

Hörnsten, Å.  

 

(2014). 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

 

Sverige. 

Patient-centred care in 

type 2 diabetes - an 

altered professional 

role for diabetes 

specialist nurses. 

Syftet med den här 

studien var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att utöva 

patientcentrerad vård i 

samband med en typ 2-

diabetesinsats. 

Kvalitativ studie som har 

använt sig av 

semistrukturerade 

intervjuer med 10 stycken 

sjuksköterskor. 

 

Data analyserades genom 

en kvalitativ 

innehållsanalys som 

inspirerades av 

Graneheim och 

Lundman.  

Sjuksköterskorna upplevde 

att de behövde ändra sitt 

arbetssätt för att utföra en 

personcentrerad vård. 

Detta involverade att 

utveckla ambivalensen mot 

att utöva personcentrerad 

vård och att förbättra 

relationen till patienter. 

13/14 

(10) Kjörnberg, A., 

Karlsson, L., 

Barbra, A., & 

Wadensten, B.  

 

(2010).  

Registered nurses' 

opinions about patient 

focused care.  

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser om den 

organisatoriska 

förändringen till en 

patientcentrerad vård. 

Kvalitativ metod där 

intervjuer med öppna 

frågor tillämpades på sex 

legitimerade 

sjuksköterskor.  

 

Sjuksköterskorna hade en 

positiv upplevelse av en 

patientcentrerad vård och 

att ett patientfokuserat 

arbetssätt underlättade 

omvårdnaden.  

12/14 



 

 

 

Australian 

Journal of 

Advanced Nursing 

 

Australien. 

Data har analyserats 

genom Graneheim och 

Lundmans 

innehållsanalys.  

(11) Esmaeili, M., 

Cheraghi, M. A., & 

Salsali, M. 

(2014).  

International 

Journal of 

Nursing 

Knowledge 

Iran. 

Barriers to Patient-

Centered Care: A 

Thematic Analysis 

Study.  

 

Syftet var att utifrån 

sjuksköterskors 

upplevelse identifiera 

och beskriva de barriärer 

som finns för att utföra 

patientcentrerad vård.  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer (face to face) 

med 21 sjuksköterskor. 

 

För att analysera data har 

en tematisk analysmetod 

använts utifrån Braun och 

Clarke.  

Analysen identifierade tre 

teman där sjuksköterskorna 

upplevde brist på förståelse 

för samarbete, individuella 

hinder och organisatoriska 

hinder för att utföra 

personcentrerad vård.  
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