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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det har visat sig genom tidigare forskning att patienter upplever brister i 

bemötandet från sjuksköterskor i vården och att detta leder till att de känner sig osäkra, 

osynliga och inte delaktiga. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat. Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 

Analysprocessen presenteras utifrån datainsamling och urval, genomförande och dataanalys. 

Resultat: I resultatet framkom två huvudteman och fyra subteman. Tema 1: 

Organisatoriska förutsättningar med subteman, att arbeta över professionens gränser och 

sträva efter teamwork samt att arbetsmiljön påverkar personcentrerat arbetssätt. Tema 2: 

Relationens betydelse med subteman, att kommunikationen har betydelse och att sträva efter 

patientens delaktighet. Slutsats: Sjuksköterskor uttrycker en önskan om att sträva efter en 

vårdande relation, se personen som en unik individ, göra denne delaktig samt värna om 

integritet och värdighet hos patienter. Sjuksköterskor har dock svårt att utöva ett                

personcentrerat arbetssätt i klinisk praxis då det framgår att hinder som bristande 

förutsättningar i vårdmiljö och vårdverksamhet står i vägen för detta. Dessa hinder utgjordes 

av bristande teamsamarbete, otillräcklig kommunikation mellan olika professioner, tidsbrist 

samt en kultur på arbetsplatsen som inte stödjer ett personcentrerat arbetssätt.  

Nyckelord: Person, personcentrerat arbetssätt, personcentrerad vård, sjuksköterskor. 

  



ABSTRACT 

Background: Previous research has shown that patients experience shortcomings in 

nursing care and that this leads to them feeling insecure, invisible and uninvolved. Aim: To 

describe nurses' experiences of working in a person-centered way. Method: A systematic 

literature study with descriptive synthesis. The analysis process is presented on the basis of 

data collection and selection, implementation and data analysis. Result: Two main themes 

and four sub-themes emerged in the result. Theme 1: Organizational conditions with 

subthemes, to work across the boundaries of the profession and to strive for teamwork and 

that the working environment influences the person-centered way of working. Theme 2: The 

importance of the relationship with subthemes, that communication is important and to 

strive for the patient's participation in care. Conclusion: Nurses express a desire to strive 

for a caring relationship, to see the person as a unique individual, to make patients 

participate, and to protect the integrity and dignity of patients. However, nurses find it 

difficult to practice a person-centered approach in clinical practice as it appears that 

obstacles such as a lack of prerequisites in the health care environment and care operations 

are in the way of this. These barriers consisted of lack of team collaboration, inadequate 

communication between different professions, lack of time and a culture in the workplace 

that does not support a person-centered approach. 

Keywords: Nurses, person, Person-centered care, person-centered way of working. 
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1 INLEDNING 

Det valda intresseområdet för detta examensarbete är innebörden av ett personcentrerat 

arbetssätt utifrån sjuksköterskans perspektiv som tagits fram av forskargruppen på 

Mälardalens Högskola. Intresseområdet är intressant och relevant då personcentrerad vård 

ingår i sjuksköterskans profession, ett arbetssätt som sjuksköterskor alltid ska sträva att 

förhålla sig till. Sjuksköterskans ansvar är att på lika villkor oberoende av vem de vårdar, 

tillhandahålla god vård och värna om personens värdighet och integritet. Den 

personcentrerade vården ska utgå ifrån personens berättelse, ses till personens unika syn på 

vårdsituationen och ges likvärdig giltighet som de professionellas. Den skall även genomsyras 

av en öppenhet där vården utformas i ett partnerskap. I den verksamhetsförlagda 

utbildningen har det visat sig för examensarbetsförfattarna hur personcentrerad vård kan 

göra skillnad för personers upplevelse av hälsa, och i klinisk praxis har egna erfarenheter lett 

till reflektioner över hur viktigt det är att bemöta patienter personcentrerat. Det visar sig 

genom tidigare forskning att patienter upplever brister i bemötandet från sjuksköterskor i 

vården och att detta leder till att de känner sig osäkra, osynliga och inte delaktiga. 

Personcentrerat arbetsätt är viktigt för att bedriva en god sjukvård för patienten som person 

med hänsyn till dennes unika livsvärld. Som blivande sjuksköterskor med ansvar att vårda 

och värna om människor, att se till personens bästa och att arbeta personcentrerat är det 

intressant och viktigt att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat. Detta för att skapa en ökad medvetenhet och kunskap om det 

personcentrerade arbetssättet.  

2     BAKGRUND 

I denna bakgrund beskrivs det centrala begrepp som är väsentligt för detta examensarbete; 

person. Därefter beskrivs en vårdande relation, personcentrerad vård och värdighet vilket 

utgör ämnen av relevans för arbetet. Utöver detta presenteras lagar och förordningar samt 

sjuksköterskans ansvarsområde och värdegrund som beskrivs i förhållande till 

personcentrerad vård. Vårdvetenskapligt perspektiv i detta arbete utgår ifrån McCormack 

och McCance (2017) teoretiska ramverk. Avslutningsvis tas tidigare forskning upp för att 

skapa en bild utifrån kunskapsläget i området med perspektiv utifrån patienter och anhöriga.  
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2.1 Person 

Det räcker inte att definiera människan som person enbart baserat på fysiska och psykiska 

egenskaper. Om egenskaper som syn, smak, lukt, sexualitet, minne, önskningar och motiv 

skulle användas som medel att skilja person från icke-person så kan en lista lätt göras från 

andra arter som har liknande egenskaper. Med en medfödd känsla av oss själva som 

människor med känslor, tankar och önskemål så är detta väsentliga komponenter för att vara 

en person och faktiskt ha personlighet (McCormack & McCance, 2017).  

Personlighet är den inre känslan som guidar oss som personer och det är dessa känslor, 

önskningar, motivationer och värden som verkligen betyder något. Det som betyder något 

innerst inne hos varje individ är det närmsta man kan komma en neutral förståelse av 

begreppet person och som är kopplat till medfödda mänskliga egenskaper. Person som 

begrepp representerar vår mänsklighet, moral, livsstil och emotionellt engagerar oss i 

relationer (McCormack & McCance, 2017).  

2.2 En vårdande relation 

Att vara i och skapa relationer är viktigt för människan som person, samt en viktig del i 

personcentrerad vård. För att en vårdande relation skall kunna skapas behöver den grunda 

sig i gemensamma värderingar gällande integritet och moral. Den vårdande relationen 

bygger på en reflekterande inställning där det finns en vilja att lära känna både sig själv och 

andra. Relationen kan ses som ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska som fordrar 

att den unika personens autonomi och oberoende värdesätts och formas av relationens 

jämlikhet och tillit (McCormack & McCance, 2017). Kasén (2017) menar att relationer är 

allmänmänskliga och att relationer får särskilda villkor i vårdens kontext. Alla vårdrelationer 

behöver nödvändigtvis inte innebära en vårdande relation, detta beror på hur sjuksköterskan 

ser på patienten. Ordet patient betyder ursprungligen ”den lidande människan”. Utifrån 

vårdvetenskapens värdegrund så skall människan tillåtas att vara en lidande människa inom 

vården. Patientens skall tillåtas att lida och sjuksköterskan skall ha patientens värdighet i 

beaktning i formandet av den vårdande relationen. För att relationen skall kännetecknas som 

vårdande, så skall patientens lidande lindras (Kasén, 2017). När en människa lider så är hon i 

behov att få berätta sin historia för någon som kan lyssna och som tar patientens berättelse 

och lidande på allvar. Att lyssna till någon som är sårbar innebär att själv blir medveten om 

sin sårbarhet, därav krävs det mod och acceptans inför känslor av tillkortakommanden inför 

det lidande som möts. Att lyssna innebär att finna kraft och styrka att våga stanna kvar hos 

patienten och att låta sig bli berörd. (Koskinen, 2017). Enligt Arman (2017) kan lidande 

förstås som en personlig helhetsupplevelse av att möta något ont. Att lida är naturligt och en 

del av att vara människa. Att få berätta och prata om sitt lidande anses vara både helande och 

vårdande för människan. Arman (2016) beskriver livslidandet som ett lidande människan 

upplever i förhållande till sitt förändrade liv, när denne drabbats av ohälsa, förlust eller 

sjukdom. Livslidandet ofta hör samman med människans självuppfattning, existens och 

värdighet.  
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2.3 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård kan beskrivas som ett etiskt förhållningssätt som strävar efter att 

synliggöra hela personen i vårdens alla delar. Inom den personcentrerade omvårdnaden tas 

inte endast hänsyn till de fysiska behoven. De existentiella, andliga, sociala och psykiska 

behoven är lika viktiga (Friberg & Öhlén, 2014).  

Den personcentrerade vården syftar till ett förhållningssätt där den unika personen är i 

centrum vilken vården ska organiseras utifrån snarare än kring den medicinska specialiteten 

(Friberg & Öhlén, 2014). Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att ”Personcentrerad 

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

med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar” (Svensk 

sjuksköterskeförening, kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska, 2017, s. 7). Den 

personcentrerade vården utgår ifrån personens berättelse och genomsyras av en öppenhet 

där vården utformas i ett partnerskap mellan person och sjuksköterska. Personens 

möjligheter, behov och rättigheter skall vara i fokus. Edvarsson (2010) menar att 

personcentrerad vård innebär en god omvårdnad med avstamp i en humanistisk grund som 

utgår från den enskilde individens perspektiv. Inom personcentrerad vård är det viktigt att 

bekräfta personens egen upplevelse av hälsa och sjukdom och att inkludera personen i alla 

delar av vården. Att utföra personcentrerad vård innebär att identifiera och stödja personens 

behov och styrkor, ge stöd för personen att ta egna beslut, respektera individualitet och 

bekräfta dennes personlighet (Edvarsson, 2010).   

Dahlberg och Ekman (2017) beskriver att när en människa drabbas av sjukdom blir 

sårbarheten tydlig hos människan, både kroppsligt och existentiellt. Den personcentrerade 

vården är livsvärldsorienterad och innebär att sjuksköterskan och personen ingår i ett 

samarbete. Sjuksköterskan bidrar med medicinska och vårdvetenskapliga kunskaper och 

personen bidrar med den egna livserfarenheten, insikten och förståelsen om vad hälsa 

innebär för denne som enskild och unik individ. En viktig del av detta samarbete är att både 

sjuksköterska och person blir förstådda och förstår varandra. För att uppnå detta är det 

viktigt att vara uppmärksam till den andre, både verbalt och icke verbalt. När personen 

upplever sig förstådd känner hon sig också erkänd som människa vilket bidrar till en känsla 

av att vara respekterad och ha ett värde. För sjuksköterskan innebär detta att kunna sätta sig 

in i personens förutsättningar och att vara sårbar inför vad personen upplever och känner 

inför sin situation. Om sjuksköterskan endast använder sig av mätningar, diagnostik och 

diagnos som utgångspunkt i mötet med personen så finns inget utrymme för patienten som 

person att ta plats och det finns risk att patienten reduceras till ett vad istället för till ett vem, 

en person. Det är personens egen berättelse och livsvärld som gör att personen bakom 

patienten blir synlig. I den personcentrerade vården är utgångspunkten att varje människa är 

unik och därför kan ingen handling vara exakt samma för varje person utan ska anpassas 

efter varje individ och dennes förutsättningar, behov, önskemål och förmågor (Dahlberg & 

Ekman, 2017).  

Persson, Javinger och Ekman (2017) berättar att personcentrerad vård innebär att personens 

egen berättelse om sin situation står i centrum. Berättelsen om den egna upplevelsen om sitt 
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tillstånd, hälsa och vardagliga liv blir viktigt att få ta del av för att kunna lindra lidande och 

stödja personen. Varje människa är unik och därför behöver sjuksköterskan lära känna 

personen för att kunna vårda på bästa sätt. Den personcentrerade vården utgår från ett 

holistiskt synsätt där inte endast sjukdomen är central. Utgångspunkten blir istället 

personens förutsättningar, resurser och upplevelse av sin situation. För att uppnå detta är det 

viktigt att sjuksköterskan är uppmärksam och lyhörd till det personen berättar och verkligen 

lyssnar för att inte förneka eller förminska personens förmågor (Persson, Javinger & Ekman, 

2017).  Även Dahlberg och Ekman (2017) beskriver att i asymmetriska relationer som mellan 

patient och vårdpersonal är relationen särskilt viktig eftersom det finns risk att nonchalera 

eller förminska personens egenskaper eller tillgångar (Dahlberg & Ekman, 2017).  

Personens livsberättelse ses som kärnan för omvårdnaden kring patienten i den 

personcentrerade vården. Det är livsberättelsen som ger sjuksköterskan tillgång till 

personens förväntningar, hopp och farhågor. Den berättar också hur personen ser på både 

livet och döden, hur förhållandet ser ut till de relationer som finns och till omgivningen. För 

att kunna få information om personers livsvärld krävs ett möte där sjuksköterskan är 

uppriktigt och ärligt intresserad av den andre. För att kunna lyssna till personen behöver 

sjuksköterskan även kunna lyssna till sig själv, våga låta sig bli berörd och känna, komma i 

kontakt med egna erfarenheter och känslor. Detta för att göra sig beredd på att kunna ta 

emot personens livsberättelse (Santamäki Fischer, 2010).  

2.4 Värdighet 

Sandman och Källström (2013) beskriver att ordet värdighet kan anknyta till människans 

upplevelse av att äga ett värde som människa. Människovärdet är absolut och oberoende av 

personliga egenskaper eller social ställning. Människovärdet är det som utgör grunden för 

människors rätt till respekt och likvärdig och god vård. Inom vården ses värdighet som 

identitet vilket handlar om vilken människan uppfattar att hon är, vilken respekt och 

värdighet människan tillskriver sig själv. Tanken om människans lika värde ligger till grund 

för att bli behandlad med samma rättigheter och möjligheter oavsett ålder, kön, sexuell 

läggning, religionstillhörighet, etnisk bakgrund eller funktionsnedsättning (Sandman & 

Källström, 2103). Edlund och Lindwall (2017) menar att inom vårdvetenskapen innebär 

begreppet värdighet att alla människor har en absolut och okränkbar värdighet som är given 

människan. När en människa drabbas av ohälsa eller sjukdom finns risk att den relativa 

värdigheten hotas och kränks och därmed hotas upplevelsen av hälsa. Arman (2016) menar 

att människan, bara genom att vara just människa, har ett värde i sig själv. Detta är vad som 

kallas det absoluta människovärdet, vilket är oföränderligt och inte utsatt för värdering. 

Relativ värdighet syftar till en medvetenhet om den egna och andras position och ställning. 

Den relativa värdigheten kan förändras under livet beroende på vilket skede personen 

befinner sig i. Värdighet kan även ses som ett värdigt sätt att vara, hur en person uppträder, 

vilken pondus och yttre uppträdande hon har.   
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2.5 Lagar och förordningar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska sjuksköterskan arbeta utifrån respekt för 

patientens självbestämmande så integritet bibehålls. Sjuksköterskan ska tillgodose 

patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården. Information ska tilldelas patient och 

närstående och kontakten mellan patient, dess närstående och sjuksköterskan ska främjas 

(SFS 2017:30). Patientlagen (SFS 2014:821) är till för att tydliggöra patienters ställning i 

hälso- och sjukvårdsverksamhet. Detta för att bevara patienters integritet, autonomi och 

delaktighet. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 

människans värdighet. Patienter ska enligt patientlagen tilldelas information om sitt 

hälsotillstånd, information om olika behandlingsalternativ och möjligheter att välja bland 

alternativen ska ges. Patienter kan önska att avstå information och detta ska respekteras. 

Information ska anpassas till patientens erfarenhet, ålder, mognad, kulturella bakgrund och 

individuella förutsättningar. Den som ger information ska försäkra sig så långt det är möjligt 

att den som mottager informationen förstår innehållet och betydelsen av vad som förmedlas. 

Information ska skriftligt lämnas om det behövs på grund av individuella förutsättningar 

eller om patienten ber om det. Patienter ska respekteras i deras integritet och 

självbestämmelse. Så långt som möjligt ska hälso- och sjukvården utformas och genomföras i 

samråd med patienten. Utifrån patientens individuella förutsättningar och önskemål så 

medverkar patienten i hälso- och sjukvården genom att själv utföra viss vård eller 

behandlingsåtgärder. Närstående till patienter ska ha möjlighet att delta vid utformning och 

genomförande av vården om inte sekretess eller tystnadsplikt hindrar. Enligt patientlagen 

ska personen som är i behov av vård stöttas och ges möjligheter att medverka och vara aktiv i 

den egna vården som en del av det personcentrerade förhållningssättet (SFS 2014:821). 

2.6 Sjuksköterskans ansvarsområde och värdegrund 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

lyfter sjuksköterskans ansvar för omvårdnaden av patienten. Patienten skall bemötas som 

unik person med egna resurser och värderingar vilket skall respekteras och tas tillvara. 

Vårdande möten ska utgå ifrån patientens berättelse och bygga på en ömsesidig relation där 

sjuksköterskan ansvarar för att respektera och värna om patientens integritet och värdighet. 

Patienten ska känna sig bekräftad, sedd och förstådd som en unik individ med individuella 

behov, tankar, förutsättningar, resurser och idéer. Utifrån dessa individuella behov ska 

sjuksköterskan kunna planera, bedöma och utvärdera omvårdnaden tillsammans med 

patienten. Hon skall även kunna identifiera patientens egna upplevelse av hälsa och stödja 

patienten i beslutsfattande. Ansvarsområdet innefattar även att stå upp för patienten i 

vårdteamet och skapa förutsättningar för att hälsa främjas. I samarbete med patient och 

anhöriga är det sjuksköterskan som ansvarar att ge patient och anhöriga förutsättningar att 

kunna fatta egna beslut gällande vård, planering och mål, detta genom insamling av såväl 

subjektiva som objektiva data. Omvårdnaden bör ges i enlighet med en humanistisk 

värdegrund och livsberättelsen är den som bör ligga till grund för vårdandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  
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Genom livsberättelsen kan patientens egen syn på hälsa visa sig vilket kan ge sjuksköterskor 

vägledning i omvårdnaden och ska ges oberoende av till exempel kön, religionstillhörighet, 

social klass, hudfärg eller andra yttre faktorer (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2014) ansvarar 

sjuksköterskan för fyra huvudområden inom omvårdnaden för patienter. Dessa är att lindra 

lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Omvårdnaden ska bygga på att 

människan har rätt till sitt egna liv, är kapabel att göra egna val samt att alla människor har 

rätt att bli bemötta med värdighet. I mötet med patienter har sjuksköterskan ett ansvar att 

vara professionell och att vara lyhörd, inkännande och visa respekt och medkänsla så att 

integriteten hos patienten bibehålls (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Det valda vårdvetenskapliga perspektivet för detta arbete utgår ifrån McCormack och 

McCance (2017) teoretiska ramverk. Personcentrerad vård har studerats och forskats av 

omvårdnadsteoretikerna Brendan McCormack och Tanya McCance. Hur personcentrerad 

vård kan användas i verksamheter, praktik och utbildning, samt forskning. Detta 

vårdvetenskapliga perspektiv valdes för detta arbete då det teoretiska ramverket anses 

relevant för ämnet personcentrerad vård och utgör en grund för vilken den personcentrerade 

vården kan förstås igenom. Det teoretiska ramverket omfattar fyra hörnstenar: 

Förutsättningar utifrån sjuksköterskans kapacitet och egenskaper, vårdmiljö, 

personcentrerade vårdprocesser och förväntade resultat. Den första hörnstenen inkluderar 

sjuksköterskans professionella kompetens, att hon eller han har tillräckliga kunskaper och 

färdigheter inom professionen, en utvecklad social förmåga och är engagerad i sitt arbete. 

Detta innefattar även att vara öppen för andras tankar och värderingar samt en medvetenhet 

över egna värderingar. För att kunna hålla relationen professionell innebär det att 

sjuksköterskan har en god självkännedom. Professionell kompetens fokuserar på kunskaper 

och skickligheter hos sjuksköterskan att kunna ta beslut och prioritera vård samt kompetens i 

den fysiska vården och medicintekniska situationen. Att ha en hög utvecklad social 

kompetens speglar sjuksköterskans förmåga att kunna kommunicera på olika nivåer. Genom 

engagemang till sitt arbete indikerar att sjuksköterskan är dedikerad och vill ge den vård som 

är bäst för patienten. Att vara klar över egna uppfattningar och värderingar är viktigt 

eftersom dessa kan påverka patientens egna beslut (McCormack & McCance, 2017).  

Enligt McCormack och McCance (2017) omfattar den andra hörnstenen i det teoretiska 

ramverket vårdmiljön. Vårdmiljön fokuserar på i vilket sammanhang vården ges och 

inkluderar goda relationer till medarbetare, delat beslutsfattande mellan patient, närstående, 

sjuksköterska och annan vårdpersonal. Vårdmiljön inkluderar även en stödjande 

arbetsorganisation, fördelning av makt mellan sjuksköterska och patient, utrymme för 

nytänkande och balanserat risktagande. McCormack och McCance (2017) menar att det är av 

betydelse att det finns ett nätverk av olika professioner som arbetar runt och för patientens 

intressen. De olika professionerna som till exempel läkare, sjuksköterskor och 
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undersköterskor påverkar tillsammans den slutgiltiga effekten av en personcentrerad vård. 

Hit inkluderas även patientens anhöriga och familj. Vårdmiljön utifrån olika 

vårdprofessioner syftar även till god kommunikation mellan dessa och att makten fördelas 

mellan de som deltar i patientens vård.  

Den tredje hörnstenen i McCormack och McCance’s (2017) ramverk innefattar 

personcentrerade vårdprocesser, vilken fokuserar på att leverera vård genom en rad 

aktiviteter som definierar personcentrerad vård. Detta inkluderar ett holistiskt synsätt, att 

värna om patienters tro och värderingar, visa engagemang och sympati samt tillgodose 

fysiska behov och delaktighet i beslut. Genom att arbeta med patientens egna önskemål och 

värderingar förstärks en av de mest fundamentala principerna i personcentrerad vård, att se 

hela människan och att få en tydlig bild av patienten som person, vad personen själv 

värdesätter i sitt liv och hur denne förstår sin situation. Personcentrerade processer handlar 

även om att informera patienten om olika alternativ och behandlingar, att dela på 

beslutsfattande med patienten och genom detta gemensamt komma fram till vad som är bäst 

för just denne. För att detta ska vara möjligt krävs en god kommunikation mellan patient och 

sjuksköterska. Den fjärde hörnstenen inkluderar förväntade resultat av en effektiv 

personcentrerad vård och inkluderar tillfredställelse i vården, delaktighet, känsla av 

välbefinnande och skapandet av en helande miljö. Den fjärde hörnstenen i ramverket står i 

förhållande till de övriga hörnstenarna och för att nå ramverkets centrum och en effektiv 

personcentrerad vård måste personens förutsättningar beaktas, en förutsättning för att 

hantera vårdmiljön. Detta för att kunna tillhandahålla en effektiv vård genom 

personcentrerade processer. Förhållandet mellan hörnstenarna har visat sig genom 

användning av ramverket i praktiken, vilket stödjer antagandet om att de alla påverkar 

varandra. Sjuksköterskans förutsättningar måste först tas hänsyn till, sedan vårdmiljön vilka 

båda är nödvändiga för att tillhandahålla en god och effektiv vård genom vårdprocesser som 

levererar personcentrerade resultat (McCormack & McCance, 2017).   

2.8 Tidigare forskning 

Nedan redovisas tidigare forskning utifrån patienters och anhörigas perspektiv och 

erfarenheter av personcentrerad vård.  

2.8.1 Patienters perspektiv 

Tidigare forskning enligt Laird, McCance, McCormack & Gribben (2015) visar att patienter 

beskriver en utsatthet och sårbarhet i den vårdmiljö de vistas i. Rädsla för vidare infektioner 

och feber i samband med sjukdom, kan lindras med att sjuksköterskor bekräftar patienters 

farhågor samtidigt som de inger lugn till patienten. Patienter uppger att de får information 

och kan ställa frågor som de sedan kan diskutera med sjuksköterskor genom detta menar 

patienter att sårbarheten minskar och samhörighet och delaktighet med sjuksköterskor ökar. 

Patienter beskriver en avslappnande atmosfär där sjuksköterskor arbetar med sina uppgifter 
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och samtidigt involverar sig i samtal med patienter där de känner sig sedda, bekräftade och 

respekterade. Patienter beskriver dock även att de inte är inkluderade när beslut tas om 

vårdtillstånd. De uppger att de får delta i diskussion men då beslut ska tas, nekas deltagande. 

Information om beslutstagande kommer till kännedom efter att besluten är tagna. I avsaknad 

av information och utebliven kommunikation ökar patienters frustration och känsla av 

isolering. Bristen på kommunikation upplevs starkt när sjuksköterskor inte återkopplar till 

patienters frågor vilket ger en känsla av maktlöshet (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 

2015).  

Enligt Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfson och Vogelsang (2017) uppger patienter att de 

lägger vikt vid att bli erkänd som unik person och erkänd i helhet, inte bara sedd till kropp 

utan även till själ. Att bli behandlad med respekt och värdighet samt att tilltalas vid namn och 

inte enbart som patient, nummer eller föremål är viktigt för att känna sig erkänd som helhet. 

De beskriver att det är viktigt att bli tagen på allvar och att tid och utrymme ges för 

personliga önskemål samt att bli betraktad som en resurs i den egna vården. När frågor ställs 

om sjukdomstillstånd och när patienters personliga åsikter tas tillvara, beskriver patienter att 

känslan av att kunna påverka den egna vården förstärks. Patienter beskriver att 

kommunikation, både muntlig och skriftlig är avgörande för deras förståelse under den 

pågående vårdtiden. Tid och närvaron av sjuksköterskor lyfts som bidragande till minskade 

känslor av ensamhet och ångest. I en utsatt situation, menar patienter att det är viktigt att 

sjuksköterskor inger trygghet och säkerhet samt ser till personers värdighet och 

välbefinnande (Arakelian m.fl., 2017).  

Patienter beskriver att en god relation med sjuksköterskor är viktigt. Genom att 

sjuksköterskor lyssnar på dem så kan de ställa frågor, uttrycka känslor och tankar, vilket 

leder till en känsla av trygghet. Patienter lyfter att de värdesätter att information ges om 

deras hälsotillstånd, att behandlingsalternativ ges samt förebyggande åtgärder för de 

individuella behoven. De uttrycker att det är viktigt att sjuksköterskor ser dem som personer 

och inte endast fokuserar på sjukdomstillståndet. Majoriteten av patienter värderar en trygg 

relation som är stödjande och där sjuksköterskor engagerar sig och ger individanpassad vård. 

Detta ses som en förutsättning för trygghet. Patienter beskriver även att kommunikation och 

medkänsla är viktigt i mötet med sjuksköterskor samt att en god relation motiverar patienter 

att engagera sig i både den pågående vårdprocessen och dess fortsatta vård. Patienters roll 

som aktiv och delaktig i den personcentrerade vården anses dock av en del patienter som 

något negativt. Detta på grund av att patienter beskriver att de gärna förlitar sig till 

sjuksköterskors kompetens då en del patienter inte vill ta kontroll och fatta beslut gällande 

den egna vården. De beskriver att de är osäkra inför en aktiv roll på grund av rädsla att inte 

kunna ge tillräcklig information om sitt hälsotillstånd för beslutsfattande (Bastians, Van 

Royen, Rotar, Pavlic, Raposo & Baker, 2007).  

Enligt Ferguson, Ward, Card, Shepherd och McMurtry (2013) beskriver patienter att 

ömsesidig respekt är en förutsättning för engagemang i den egna vården och för en god 

relation mellan patienter och sjuksköterskor. Genom goda relationer vågar patienter tala ut 

om sina önskemål, tankar och funderingar. Genom ett ömsesidigt förtroende uppstår en 
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känsla av säkerhet, engagemang och gemensamt beslutsfattande. Patienter beskriver även att 

sjuksköterskor som uttrycker en äkta oro och ett engagemang bidrar till en känsla av lugn hos 

patienter. Dock beskriver patienter erfarenheter av brist på respekt när de inte blir 

involverade i beslutstagande och när de inte tilldelas sanningen eller hela sanningen. 

Patienter beskriver en minskad känsla av säkerhet och förtroende när vårdpersonal byts ut 

ofta vilket gör det svårt att bibehålla relationer. Något som även uppges hämma 

förtroendeförhållandet mellan patienter och sjuksköterskor är tidsbrist och upptagenhet. 

Patienter beskriver även en besvikelse över att endast tilldelas information och att inte få 

diskutera den tillräckligt. En osäkerhet uppstår även när patienter upplever att 

sjuksköterskor inte ger varandra tillräcklig information inför skiftbyte (Ferguson m.fl., 2013).  

Patienter beskriver känslor av osäkerhet inför att tala öppet och att de inte inkluderas i sin 

vård. De uppger att personliga erfarenheter inte har någon relevans i den medicinska 

situationen. Erfarenheter av att sjuksköterskor talar om patienter istället för med dem, leder 

till att de inte känner sig sedda och att möjligheten till att uttrycka sig känns begränsad. De 

lyfter även att de inte känner sig lyssnade på när sjuksköterskor agerar auktoritärt och när de 

talar till patienter med ett kliniskt språk som de inte förstår. Bristen på personlig kontakt och 

att inte ses som en unik individ leder till svagheter i relationen. Patienter beskriver att beslut 

ibland tas utan delaktighet eller kännedom. Detta förstärker att inte bli lyssnad till, både 

fysiskt och psykiskt. Detta inger en känsla av att vara osynlig (Alharbi, Carlström, Ekman, 

Janeborn & Olsson, 2014).  

Enligt Greenfield, Ignatowicz, Belis, Pappas, Car, Majeed och Harris (2014) beskriver 

patienter att de kan känna sig ignorerade, tagna för givet och inte respekterade, särskilt när 

sjuksköterskor eller annan vårdpersonal utnyttjar patienters beroendeställning och använder 

sin auktoritet för att ursäkta ohyfsat beteende och arrogant attityd. Många patienter 

beskriver att sjuksköterskor skyndar för fort till nästa arbetsuppgift och känner sig avvisade. 

De menar även att kontinuitet med vårdpersonal är viktigt för att kunna upprätta en 

förtroendefull relation (Greenfield m.fl., 2014). Enligt Raja, Hasnain, Vadakumchery, 

Hamad, Shah och Hoersch (2015) beskriver patienter som inte blir bemötta med en 

helhetssyn känner sig förminskade då sjukdomsbilden är styrande och inte helhetsbilden av 

dem som person. Förtroendet och engagemanget minskar då deras behov upplevs vara 

sekundära och obetydliga. En del patienter anser även att de i kontakt med vården inte 

behandlas utifrån sina livsvillkor och de känner sig dömda utifrån till exempel etnicitet och 

social klass (Raja m.fl., 2015).  

McCabe (2004) tar upp att patienter beskriver hur sjuksköterskor inte delger tillräckligt med 

information och uppger att sjuksköterskor bryr sig mer om att slutföra sina uppgifter än att 

prata med dem och de menar att sjuksköterskors uppgiftsorienterade arbetssätt gör att 

relationen blir lidande. Patienter upplever att sjuksköterskor gör antaganden om deras 

bekymmer och behov istället för att fråga dem. De beskriver hur viktigt det är att 

sjuksköterskor ser dem som individer och lyfter att de uppskattar när sjuksköterskor är 

personliga och använder ett språk de lätt kan förstå. Patienter beskriver även att de 

uppskattar en ickeverbal kommunikation i form av empatiska handlingar, då de menar att 
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detta visar ett genuint intresse från sjuksköterskor till patienter. Patienter lyfter dock att de 

förstår att sjuksköterskor är upptagna och på grund av detta vill de inte störa sjuksköterskors 

arbete. Detta resulterar i att patienter känner att de inte är så viktiga (McCabe, 2004).  

2.8.2 Anhörigas perspektiv 

Anhöriga till patienter beskriver att det är viktig att vårdpersonal är vänliga och stöttande, 

visar respekt och att sjuksköterskor som vårdar ger den uppmärksamhet som krävs till 

patienter. Sjuksköterskor som uppfyller dessa önskningar beskrivs som underbara och 

fantastiska. De sjuksköterskor som har social kompetens, är vänliga, har en vårdande 

inställning och är genuint omtänksamma värdesätts. Anhöriga uppger dock att de funderar 

på om alla verkligen ska arbeta som sjuksköterskor då attityder kan skifta stort mellan 

personal. (Gill, Dunning, MacKinnon, Cook & Bourke, 2014) 

Anhöriga beskriver att det är lättare att kommunicera med sjuksköterskor då de oftare är mer 

närvarade än läkare. De uppger även att det blir ett mer avslappnat möte med sjuksköterskor 

då de är vänliga och använder ett språk som de förstår. Anhöriga beskriver att de vill ha rak 

och ärlig information från sjuksköterskor, detta menar de kan förbereda dem inför framtiden 

samt skapa en förtroendefull relation (Wong, Liamputtong, Koch & Rawson, 2014).  

Anhöriga menar att det är viktigt att sjuksköterskor visar patienter respekt och värdighet i 

omvårdnaden och om detta brister, beskrivs det som en fruktansvärd upplevelse. Anhöriga 

uppger att det är viktigt att få information och att informationen är tydlig och sanningsenlig. 

Att vänta länge på information är frustrerande för anhöriga. De beskriver att det finns brist i 

kommunikationen från sjuksköterskor när patienters behandling ändras eller när patienter 

blir flyttade till annan avdelning, utan anhörigas vetskap. Detta gör det svårare i situationen 

som anhörig. Forskningen visar också att anhöriga beskriver att de känner att sjuksköterskor 

inte tror att de förstår allvaret i situationen (Engström, 2008).  

2.9 Problemformulering 

Vården skall formas efter patienters möjligheter och behov. Vårdande möten ska utifrån 

patienters berättelser skapa en ömsesidig relation med sjuksköterskor som ansvarar för att 

respektera och värna om patienters integritet och värdighet. Samtidigt ska patienters 

rättigheter vara i fokus. Enligt det vårdvetenskapliga perspektivet kan den personcentrerade 

vården förstås genom att i vården bemöta patienter som personer med respekt och värdighet. 

Fokus skall ligga på vårdande relationer, samarbete och en helhetssyn där sjukdomsbilden 

inte är styrande. Tidigare forskning visar att patienters erfarenheter av att motta 

personcentrerad vård är att de känner sig delaktiga, respekterade, lyssnade på samt att 

engagemanget gällande den egna vården ökar. Deras önskningar och behov spelar roll och de 

känner sig sedda som en unik individ. Tidigare forskning beskriver även patienters negativa 

erfarenheter när personcentrerad vård uteblir eller brister. Patienter beskriver att de inte 
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känner sig lyssnade på och att detta leder till en osäkerhet att tala öppet om sin situation. De 

känner sig inte delaktiga och uppger att beslut tas utan dem. När den personcentrerade 

vården brister erfar patienter att den personliga kontakten uteblir och en känsla av osynlighet 

uppstår. Erfarenheter av att sjuksköterskor är för upptagna för att skapa en personlig relation 

beskrivs och att sjuksköterskor skyndar vidare. När sjukdomsbilden är styrande så menar 

patienter att de inte blir bemötta med en helhetssyn och att deras önskemål och funderingar 

blir oviktiga. Sjuksköterskor har en samverkande roll inom vården och det yttersta ansvaret 

över omvårdanden för patienter och ansvarar för att personcentrerad vård ges. Genom att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat kan eventuella hinder 

synliggöras, samt vad som eventuellt kan möjliggöra en bättre personcentrerad vård. En 

önskan med detta examensarbete är att bidra till ökad kunskap och medvetenhet om det 

personcentrerade arbetssättet, för att kunna ge bättre vård till personer i behov.  

3. SYFTE 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentretat.  

4 METOD 

Vald metod för detta examensarbete är en kvalitativ metod med Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie. Detta ansågs relevant då syftet för examensarbetet var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat. Enligt Henricsson och Billhult 

(2017) avser en kvalitativ metod att studera människors levda erfarenheter av ett fenomen 

och har sitt ursprung i den holistiska traditionen. I en kvalitativ ansats är det människors 

sagda ord och beskrivningar som ligger till grund för analys och tolkning av ett fenomen. 

Syftet med att använda en kvalitativ metod är att förstå och finna kunskap om det som skall 

studeras så som det upplevs, erfars och tolkas av människor (Henricsson & Billhult, 2017). 

Denna metod anses lämplig att användas när material som samlas in är beskrivande och 

berättande. Detta skapar en möjlighet att förstå fenomenet på ett djupare plan (Polit & Beck, 

2012). Analysprocessen enligt Evans (2002) presenteras utifrån datainsamling och urval, 

genomförande och dataanalys.  
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4.1 Datainsamling och urval 

Första steget enligt Evans (2002) börjar med datainsamling av artiklar relevanta för ämnet. 

Databaserna Cinahl Plus och PubMed användes då de båda innehåller vårdvetenskapliga och 

vetenskapliga artiklar. Svensk Mesh har använts till hjälp att få fram sökord. De sökord som 

har använts till detta arbete är patient centered care, nurses attitudes, person-centred care, 

nurses opinions, nurses experiences, caring, nurse communication, barriers, patient-

centered care. Dessa sökord har kombinerats med AND. Se sökmatris bilaga A. 

Inklusionskriterierna för sökningar var Peer Reviewed, vilket innebär att artikeln är granskad 

av experter inom området, Full Text samt att artiklarna var publicerade mellan 2009–2019 i 

CINALH plus och 10 years i PubMed. I tre av artiklarna som tagits fram är även andra 

professioner intervjuade, till exempel läkare och undersköterskor. I dessa artiklar framgår 

det dock tydligt när sjuksköterskans perspektiv redovisas och därför har dessa ansetts 

kvalificerade att tas med till resultatet. Sökprocessen efter relevanta artiklar har varit 

utmanande då sökträffarna har varit relativt få. Artiklarna som var relevanta och genomgått 

Peer Review togs till hjälp genom att gå igenom respektive referenslista. På så vis har tre 

artiklar funnits genom sekundärsökning. Detta framgår i Bilaga A. Artiklar som var 

intressanta efter sökträffarna granskades. Först lästes titlarna, ansågs de vara relevanta att 

kunna svara på syftet så granskades dess abstract. När abstracten sedan visade sig vara 

relevanta så granskades även syfte och resultat. Artiklar som exkluderades var kvantitativa 

studier samt artiklar vars resultat inte svarade på syftet. Inkluderades gjorde artiklar från 

hela världen med innehåll om person/patientcentrerad vård från olika vårdmiljöer. Med 

Fribergs (2017) kvalitetsgranskning granskades kvaliteten på artiklarna. Med nio redan 

utvalda Ja och Nej-frågor kunde svaret ges om de höll låg eller hög kvalitet. Var artiklarna av 

hög kvalitet togs de med till arbetet. För varje ”Ja” fick artikeln en poäng. De tio valda 

artiklarna hade alla mellan 7–9 poäng vilket motsvarar en hög kvalitet. I bilaga B redovisas 

frågorna som använts till denna kvalitetsgranskning. Dessa tio artiklar togs med till resultatet 

då de handlade om samma fenomen.  

4.2 Genomförande och dataanalys  

Steg två enligt Evans (2002) innebär analysering av artiklarna, en helhetsbild skapas av varje 

artikel. Artiklarna som valdes har lästs flertalet gånger, detta för att få en förståelse för 

innehållet samt skapa en helhetsbild. Ett induktivt förhållningssätt har använts. Detta 

innebär att enbart utgå ifrån fakta och inte egen förförståelse (Polit & Beck, 2012). Resultaten 

i artiklarna lästes gemensamt två gånger för att inte gå miste om betydelsefullt innehåll. 

Under analysen skrevs meningar och nyckelfynd ned som svarade på syftet och beskrev 

fenomenet. Av 10 vårdvetenskapliga artiklar hittades totalt 137 nyckelfynd. Evans (2002) steg 

tre i analysprocessen är att urskilja likheter och skillnader mellan nyckelfynden som tagits 

fram och på så sätt ta fram gemensamma teman. Under bearbetningen av artiklarna 

översattes meningsbärande enheter och nyckelfynd från engelska till svenska. Nyckelfynden 

sorterades sedan i olika staplar och likheter mellan nyckelord som ”tidsbrist”, ”upptagna”, 
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”tidskrävande”, ”personalbrist” och ”organisatoriskt tryck” hamnade under samma stapel. 

Fem subteman blev till fyra subteman efter ytterligare granskning. Efter abstraherande av 

subteman skapades sedan två huvudteman som är Organisatoriska förutsättningar och 

Relationens betydelse. Steg fyra enligt Evans (2002) är att i löpande text beskriva fenomenet 

utifrån de funna nyckelfynden som tagits ut från artiklarna med subteman och teman som 

riktning.  

4.3 Etiskt övervägande 

Inom forskning får inte oredlighet förekomma. Med detta avses avsiktligt förvrängning av 

forskningsprocessen genom plagiat, förfalskning, fabrikat, stöld av resultat eller 

vetenskapliga data (Codex, 2018). I detta arbete kommer resultatet av analysen att 

presenteras på ett så objektivt sätt som möjligt, data kommer ej att förfalskas eller 

förvrängas. Detta så att det vetenskapliga resultatet skall bli så tillförlitligt som möjligt. För 

att inte påverka resultatet kommer egna värderingar och tolkningar uteslutas (Polit & Beck, 

2010). Samtliga källor kommer att redovisas på korrekt sätt. I detta examensarbete har 

beaktning tagits till vilket sätt material har översatts från engelska till svenska och samtliga 

data har bearbetats på ett så objektivt sätt som möjligt. Enligt Priebe och Landström (2017) 

syftar förförståelsen till det faktum att alla går in i ämnen och områden med tidigare 

erfarenheter, attityder och värderingar redan innan en studie påbörjas. Dels kunskap sedan 

tidigare om själva studieobjektet och dels influenser av utomakademiska erfarenheter. Syftet 

med att medvetandegöra sin förförståelse och ha detta så kallade reflexiva förhållningssätt är 

att göra studien mer objektiv, reliabel och pålitlig. Den egna förförståelsen har diskuterats för 

att skapa en medvetenhet kring risken över – samt för att minimera att dra egna slutsatser 

och antaganden om resultatet.  

5 RESULTAT 

Resultatet redovisas med grund i två teman med två subteman vardera. Organisatoriska 

förutsättningar består av subteman; att arbeta över professionens gränser och att 

arbetsmiljön påverkar personcentrerat arbetssätt. Relationens betydelse består av subteman; 

att kommunikationen har betydelse och att sträva efter delaktighet. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Subteman och teman 

Subteman Teman 

Att arbeta över professionens gränser  

Att arbetsmiljön påverkar personcentrerat 

arbetssätt 

Organisatoriska förutsättningar  

Att kommunikationen har betydelse 

Att sträva efter delaktighet  

Relationens betydelse 

 

5.1 Organisatoriska förutsättningar  

I detta tema redovisas subteman; att arbeta över professionens gränser samt att arbetsmiljön 

påverkar personcentrerat arbetssätt. Här beskrivs tidsbrist, samarbete inom och mellan olika 

professioner och organisationens natur.  

5.1.1 Att arbeta över professionens gränser  

Sjuksköterskor lyfte samarbetet inom vårdteamet som en viktig del i att uppnå och stödja 

personcentrerad vård (Ross m.fl., 2015; Gashoud m.fl., 2012; Walker & Deacon, 2015; 

Oxelmark m.fl., 2018; Wittenberg-Lyles m.fl., 2013; Bolster & Manias, 2009). Genom att 

erkänna varandra i teamet och att arbeta tillsammans mot gemensamma mål var det lättare 

att uppnå ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskor ansåg att goda relationer och 

kommunikation inom teamet påverkade till en positiv vårdmiljö och en förbättrad vård. 

Flexibilitet i vårdrutiner främjade den personcentrerade vården och för att det skulle vara 

möjligt krävdes en personcentrerad filosofi som genomsyrade hela organisationen. 

Sjuksköterskor beskrev att den egna professionen i högre utsträckning än andra professioner 

inom hälso- och sjukvården arbetade personcentrerat. De menade att genom sin utbildning 

hade de en djupare kunskap och förståelse för personcentrerat arbetssätt. De menade att 

patienter hade lättare att öppna upp sig för sjuksköterskor på grund av att de spenderade mer 

tid med och pratade mer med patienter än vad läkare gjorde. På detta sätt etablerade de ett 

förtroende med dem (Gashoud m.fl., 2012: Ross m.fl., 2015). 

I think nursing have their own philosophy and I think a lot of other professions at 

(hospital name) touch on (PCP), but I don’t think they have as deep an understanding 

of the meaning of patient-focused care the way nurses have been trained and it’s been 

so embedded into their practice. (Gashoud m.fl., 2012, s488). 
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Sjuksköterskor beskrev patient-sjuksköterska-relationen som kärnan i den personcentrerade 

vården och de menade att relationen med patienter var given just sjuksköterskor och inte 

andra professioner. Sjuksköterskor kritiserade läkare som profession och menade att de har 

en bristande personcentrerad approach (Gashoud m.fl., 2012: Ross m.fl., 2015). De ansåg att 

det fanns ett bristande samarbete mellan professionerna. Sjuksköterskor, läkare och 

patienter hade sällan samtal tillsammans, ofta var det läkare som hade de allvarligare 

samtalen med patienter själv. Detta gjorde att sjuksköterskor inte var medvetna om vad 

läkare hade berättat till patienter och ledde till att de blev osäkra på hur mycket de själva 

vågade berätta. Sjuksköterskor efterfrågade ett bättre samarbete med läkare om vården kring 

patienter för att kunna arbeta mer personcentrerat (Oxelmark m.fl., 2018). Sjuksköterskor 

beskrev svårigheter att arbeta personcentrerat när samarbetet med andra professioner brast. 

Sjuksköterskor menade att korrekt läkemedelsformation till patienten är en viktig del i den 

personcentrerade vården. De lyfte brister i kommunikationen med andra professioner i 

samband med läkemedelsinformation, vilket utgjorde hinder för sjuksköterskor att arbeta 

personcentrerat (Bolster & Manias, 2009). Något sjuksköterskor ansåg ha en negativ 

påverkan på relationen till patienter och dess anhöriga var när patienter och anhöriga fick 

olika besked gällande prognos och behandling av olika professioner. Detta försvårade det 

personcentrerade arbetssättet (Walker & Deacon, 2015). Sjuksköterskor behövde ta del av 

mycket information om patienter från flertalet avdelningar och specialistläkare. Ofta fick de 

endast en liten del information från flera olika avdelningar vilket gjorde det svårare att 

sortera informationen (Wittenberg-Lyles m.fl., 2013; Walker & Deacon, 2015).  

Sjuksköterskor menade att läkares förväntningar och antaganden om sjuksköterskor, att de 

visste allt och höll reda på allt om patienterna utgör ett hinder för kommunikation inom 

vårdteamet. De poängterade vikten av att arbeta som ett gemensamt team med läkare för att 

de skulle kunna uppnå ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskor uppgav att de hamnade 

i kläm mellan patienter, anhöriga och läkare och fick kämpa med att hitta lämpliga 

kommunikationsstrategier. Att bli inbjuden till samtal mellan läkare och patient ansågs 

därför som optimalt för att kunna arbeta mer personcentrerat. Möjligheter att utöva 

personcentrerad vård överskuggades av ständiga förhandlingar med läkare där 

sjuksköterskor fick lägga en stor del av sin tid på att insamla och få klarhet i information 

gällande patienter. Sjuksköterskor menade att möjligheter att arbeta personcentrerat med 

patienter och anhöriga hindrades av otillräckligt informationsflöde inom vårdteamet. Att 

arbeta över professionens gränser ansåg sjuksköterskor som nödvändigt för att kunna uppnå 

ett personcentrerat arbetssätt (Wittenberg-Lyles m.fl., 2013; Walker & Deacon, 2015).  

5.1.2 Att arbetsmiljön påverkar personcentrerat arbetssätt 

Sjuksköterskor uppgav att på grund av tidsbrist så ställde de slutna frågor till patienter. 

Frågorna fokuserades enbart på det allra viktigaste sjuksköterskor ville veta där och då. De 

uttryckte frustration när de inte fann tid till att samtala, detta då sjuksköterskor visste att 

patienter kan bli av med smärta och ångest av deras närhet (Rosén m.fl., 2017; Ross m.fl., 

2015; Oxelmark m.fl., 2018; Mikesell & Bromley, 2012).  
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Sjuksköterskor tog upp att överbeläggningar och hög arbetsbelastning gjorde att de upplevde 

att de kände sig otillräckliga när de såg patienter lida. Sjuksköterskor beskrev att i den akuta 

vårdmiljön var det en utmaning att arbeta personcentrerat. I det akuta skedet var det svårt 

att se personer bakom patienter. Sjuksköterskor menade att när personer tas ifrån sin 

kontext och hamnar i en akut vårdmiljö så var det lätt att endast se patienter framför sig och 

inte personer. De uttryckte känslor av frustration när det inte var möjligt att uppnå 

personcentrerad vård så som de önskade. Arbetsbördan var utanför deras kontroll och de 

menade att de behövde bättre resurser för att kunna möjliggöra ett personcentrerat 

arbetssätt. Sjuksköterskor såg det positiva med att den fysiska miljön var anpassad efter 

patienter och anhöriga, till exempel med behagliga lampor, färg på väggarna, tv och telefon. 

Med egna rum behövde integriteten hos patienter aldrig riskeras (Rosén m.fl., 2017; Ross 

m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018; Mikesell & Bromley, 2012). 

Many patients have severe diagnoses and need someone to talk to and to air thoughts 

and time is not always available, you have to prioritize as best you can… but it’s not 

always possible. (Rosén m.fl., 2017, s30). 

Sjuksköterskor uppgav dock att en personcentrerad anpassning av miljön var positiv för 

patienter men utgjorde hinder och otillfredsställelse för sjuksköterskor. På grund av långa 

avstånd bar sjuksköterskor på arbetstelefoner för att de skulle vara tillgängliga för patienter 

dygnet runt. Detta beskrev sjuksköterskor som frustrerande då de blev störda och avbrutna i 

andra uppgifter de arbetade med. Oro uttrycktes över att personcentrerad omvårdnad hade 

omdefinierats till service. I en miljö som var anpassad efter att arbeta personcentrerat fick 

patienter egna rum, medan sjuksköterskor flyttade sitt arbete till trånga och små medicin - 

och arbetsrum (Rosén m.fl., 2017; Ross m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018; Mikesell & 

Bromley, 2012). Detta var något sjuksköterskor erfor som en otillfredsställande arbetsmiljö. 

Sjuksköterskor uppgav att det fanns blanketter på avdelningar för patienter och anhöriga där 

de kunde utvärdera sjuksköterskor under sin vistelse. Sjuksköterskor värdesatte att ge ett 

varmt mottagande, vara respektfulla och lyhörda men denna utvärderingsblankett 

förminskade sjuksköterskors professionella roll då anhöriga och patienter bad om saker som 

inte var medicinska eller relaterade till omvårdnad. Detta gjorde att sjuksköterskor kände en 

förstärkt känsla av att de arbetade med service istället för med omvårdnad. Att arbeta i en 

miljö som anpassats så mycket efter patienter gjorde att sjuksköterskor ifrågasatte vart deras 

prioriteringar skulle ligga (Rosén m.fl., 2017; Ross m.fl., 2015; Oxelmark m.fl., 2018; 

Mikesell & Bromley, 2012).    

Tidsbrist beskrevs som en begränsande faktor till interaktion med patienter. Tidsbristen 

begränsade sjuksköterskors möjligheter att engagera sig och etablera en relation med dem. 

Sjuksköterskor beskrev en kultur på arbetsplatsen som traditionell och där man inte tog för 

vana att involvera patienter. På grund av detta så var heller inte rutiner anpassade till att få 

tid med patienter vilket försvårade ett personcentrerat arbetssätt. Eftersom tiden inte fanns 

så diskuterade sjuksköterskor och läkare med varandra och delgav endast information till 

patienter utan vidare delaktighet (Oxelmark m.fl., 2018; Khuan & Juni, 2017; Bolster & 

Manias, 2009; Walker & Deacon, 2015). 
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Personcentrerat arbetssätt brast på grund av tidspress och sjuksköterskor uppgav att de var 

rädda att gå miste om viktig information och funderingar från patienter. Sjuksköterskor 

beskrev hur de vid rutinmässiga ronder inne hos patienter var stressade över andra 

arbetsuppgifter och ansåg inte att de hade tid att prata en längre stund vid ronden. Tid 

beskrevs som något sällsynt hos sjuksköterskor och att vara länge inne hos patienter 

prioriterades inte. Det var enklare att ha en ytlig konversation som inte krävde tid. 

Sjuksköterskor menade att det var svårt att upprätta en relation med patienter och arbeta 

personcentrerat på grund av den stressiga miljön, andra arbetsuppgifter och brist på 

personal. Genom detta menade sjuksköterskor att arbetsmiljön påverkade möjligheten att 

arbeta personcentrerat (Oxelmark m.fl., 2018; Khuan & Juni, 2017; Bolster & Manias, 2009; 

Walker & Deacon, 2015).   

5.2 Relationens betydelse  

I detta tema redovisas subteman att kommunikationen har betydelse och att sträva efter 

delaktighet.  

5.2.1 Att kommunikationen har betydelse  

Sjuksköterskor beskrev hur de spenderade tid med patienter för att kunna etablera en god 

kontakt med dem och använde sig av frågor för att göra patienter delaktiga i samtal och 

samtidigt lära sig om patienters syn på sin situation och liv. De såg patienter som en resurs 

och genom att kommunicera menade sjuksköterskor att de fick en bättre förståelse för 

patienters behov vilket underlättade det personcentrerade arbetet (Oxelmark m.fl., 2018; 

Rosén m.fl., 2017).  

Sjuksköterskor lyfte en önskan om en vårdande relation med patienter, där patienter sågs 

som individer. För att engagera sig i patienter och för att få en djupare kunskap och förståelse 

så beskrev sjuksköterskor att de kombinerade de medicinska uppgifterna med att 

kommunicera. Det kunde handla om att prata om vardagliga ting, familjen, arbete eller andra 

intressen. På så vis kunde de lära känna patienter på ett djupare plan. Mycket av 

kommunikationen bestod av att lyssna på patienters tankar och/eller farhågor. 

Sjuksköterskor uttryckte en medvetenhet över värdet att prata och lyssna på patienter för att 

öka deras välbefinnande. Däremot uttryckte de frustration när de inte kunde finna tid eller 

möjlighet för detta även då de gjorde sitt bästa (Oxelmark m.fl., 2018; Rosén m.fl., 2017).  

Sjuksköterskor belyste betydelsen av kommunikation med patienter, deras anhöriga och 

vårdteamet för att kunna arbeta personcentrerat. Detta involverade att finna tid till att lyssna 

och prata med patienter och deras anhöriga. När sjuksköterskor har mycket att göra är det 

dock lätt att kommunikationen endast blir uppgiftsorienterad. Sjuksköterskor beskrev att de 

förstod att information till anhöriga är viktig (Ross m.fl., 2015; Walker & Deacon, 2015; 

Khuan & Juni, 2017).  
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I svåra situationer när patienter var svårt sjuk var sjuksköterskorna medvetna om hur 

känsligt det var att i vissa stunder komma med information. Läkare är de som gav 

information och sjuksköterskor berättade utifrån erfarenheter att de många gånger behövde 

översätta det läkare sagt med ord som patienters anhöriga förstod. Denna bristande 

kommunikation var något som sjuksköterskor menade försvårade det personcentrerade 

arbetssättet (Ross m.fl., 2015; Walker & Deacon, 2015; Khuan & Juni, 2017).  

I’ve gone in and spoke to the family with an anaesthetist and… painted the worst 

picture ever… ‘No they’re not going to survive’… And two days later the surgeon was 

in the room speaking to the family… and telling them a different story… So for them 

(the family) it must be absolutely awful… That would put doubt in the family’s mind 

straight away, wouldn’t it? (Walker & Deacon, 2015, s43).  

Sjuksköterskor uppgav att det fanns osäkerheter kring att inte vara den som styr samtalen 

med patienter. De var oroliga att samtalen inte hölls professionella om patienter styr   

samtalen. Sjuksköterskor uppgav att de saknade kommunikationsverktyg och erfarenheter i 

att guida samtal med patienter och ifrågasatte hur länge ett samtal fick pågå. De valde därför 

att distansera sig från patienterna istället. De visste inte hur de skulle arbeta personcentrerat 

utan att säkerhetsställa att sjuksköterskor vägleder konversationer. Därför ställde de inte 

öppna frågor till patienter som kunde utmana sjuksköterskors ledande roll. Sjuksköterskor 

lyfte att kommunikationen hade betydelse för i vilken utsträckning personcentrerad vård 

kunde uppfyllas i mötet med patienter (Ross m.fl., 2015; Walker & Deacon, 2015; Khuan & 

Juni, 2017).  

5.2.2 Att sträva efter delaktighet   

Sjuksköterskor beskrev strategier för att uppnå en vårdande relation. Att vara vänlig och 

lättillgänglig ansågs vara avgörande för sjuksköterskor för att kunna bygga en förtroendefull 

relation med patienter. De menade att ett personcentrerat arbetssätt hörde samman med att 

bygga relationer med anhöriga och göra dem delaktiga i mötet. När sjuksköterskor lärde 

känna anhöriga skapade detta en känsla av att stå närmare patienten, detta ledde även till att 

sjuksköterskor kände en arbetstillfredsställelse av att arbeta personcentretat (Oxelmark m.fl., 

2018; Ross m.fl., 2015; Cederwall m.fl., 2018; Bolster & Manias, 2009; Gashoud m.fl., 2012; 

Khuan & Juni, 2017).  

Sjuksköterskor var stolta när de arbetade personcentrerat, de kände att de gjorde skillnad i 

vården när de såg den unika personen hos varje patient. Genom att de använde ett 

personcentrerat förhållningsätt gavs en förbättring i vårdkvalitén och sjuksköterske-patient 

relationen blev bättre. Sjuksköterskor lyfte även strategier som att de gav alternativ, lät 

patienter vara med och ta beslut för att på så sätt göra patienter delaktiga i sin egna vård och 

planering. Sjuksköterskor gjorde sitt bästa för att etablera ett förtroende med patienter 

genom att empatiskt lyssna och förstå patienter och väga in patientens åsikt (Oxelmark m.fl., 

2018; Ross m.fl., 2015; Cederwall m.fl., 2018; Bolster & Manias, 2009; Gashoud m.fl., 2012; 

Khuan & Juni, 2017). 
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Genom att se personen bakom sjukdomen så beskrev sjuksköterskor möjligheter att motivera 

patienter till delaktighet. Enligt sjuksköterskor så var patientens anhöriga en viktig resurs, 

särskilt under svåra medicinska åtgärder, detta eftersom att de anhöriga hade kunskap om 

patienters vanor och behov. Genom att inkludera familjen så erfor sjuksköterskor att 

patienter kände sig mer säkra (Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2015; Cederwall m.fl., 2018; 

Bolster & Manias, 2009; Gashoud m.fl., 2012; Khuan & Juni, 2017).   

To use the patients’ own picture about the kind of care they wish, how they want it to 

be like. To consider their kind of situation. To let them know that this is a team, we 

work together here, and they are as important as I am for the outcome of this. It’s 

important that they feel they can speak up, that we listen, they can participate and be 

involved in care. (Oxelmark m.fl., 2012, s616).  

För sjuksköterskor innebar ett personcentrerat arbetssätt att de gav individualiserad vård 

som byggde på att lära känna patienter och etablera en relation med dem. De belyste 

betydelsen av att involvera patienter i den egna vården och uppmuntra dem att vara delaktiga 

i medicinska aktiviteter som en del av personcentrerad vård. Sjuksköterskor betonade en 

strävan efter delaktighet hos patienter, dock beskrev de svårigheter att involvera patienter i 

samtal då de uppgav att det fanns en osäkerhet kring hur de skulle få patienterna 

involverade. De beskrev en rädsla över att inte kunna svara på patienters frågor och en 

osäkerhet kring hur mycket de kunde säga när anhöriga var i rummet utan att äventyra 

patienters integritet eller värdighet (Oxelmark m.fl., 2018; Ross m.fl., 2015; Cederwall m.fl., 

2018; Bolster & Manias, 2009; Gashoud m.fl., 2012; Khuan & Juni, 2017).   

6 DISKUSSION 

Nedan redovisas resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. 

Resultatdiskussionen presenteras utefter de två huvudteman som framkom för detta 

examensarbete; Organisatoriska förutsättningar och Relationens betydelse. Dessa 

diskuteras i förhållande till McCormack och McCance’s (2017) teoretiska ramverk och 

tidigare forskning. Vidare presenteras vald metoddiskussion och slutligen förs en 

etikdiskussion.  

6.1 Resultatdiskussion 

Sjuksköterskor beskrev en strävan efter samarbete mellan olika professioner inom 

vårdteamet då detta ansågs utgöra en viktig del i att kunna uppnå och stödja ett 

personcentrerat arbetssätt. Kommunikation och goda relationer inom vårdteamet, samt att 

arbeta mot gemensamma mål som ett team, menade sjuksköterskor var en viktig det i att 
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kunna arbeta personcentrerat. Dock uppgav sjuksköterskor att det fanns ett bristande 

samarbete mellan professionerna, främst mellan läkare och sjuksköterskor. Otillräcklig 

kommunikation mellan läkare och sjuksköterskor gjorde att sjuksköterskor hamnade i kläm. 

Tid som hade kunnat läggas på patienterna gick istället åt till informationssökning. 

Sjuksköterskor beskrev att andra professioner inte hade samma kunskap och förståelse av 

personcentrerad vård och detta ledde till att de kände sig ensamma i strävan att arbeta 

personcentrerat. Detta gjorde att arbetet anpassades till arbetsplatsens konstruktion snarare 

än till patienten som person. Enligt McCormack och McCance (2017) är ett personcentrerat 

arbetssätt centralt för att hjälpa professioner emellan att utvecklas på arbetsplatsen. Genom 

det personcentrerade ramverket uppstår relationer som baseras på respekt, vänlighet, 

medkänsla, självbestämmande, ömsesidighet, förtroende och förståelse för andra personer. 

Om medarbetarskapet är ansträngt så är ett personcentrerat ramverk till hjälp för att 

utveckla ett personcentrerat arbetssätt. Ett vårdteam av olika professioner behöver vara 

synliga, levande och förkroppsliga personcentrerad vård. Detta bidrar till att samarbetet 

utvecklas genom goda förhållanden och genom att arbeta utifrån personcentrerade 

ramverket gör det att arbetet fortsätter framåt även om det sker förändring i organisationen.   

Tidigare forskning visar att förtroendeförhållandet mellan patienter och sjuksköterskor 

hämmas på grund av upptagenhet och tidsbrist hos sjuksköterskor (Ferguson m.fl., 2013). 

Även Greenfield m.fl., (2014) beskriver att sjuksköterskor skyndar för fort till nästa 

arbetsuppgift och att patienter känner sig avvisade på grund av detta. McCormack och 

McCance (2017) betonar betydelsen av kommunikation i vårdteamet som en del av en 

arbetsmiljö som antingen kan stödja eller inte stödja en personcentrerad vård. De menar att 

den sammansatta effekten av olika professioners samarbete kommer att påverka effekten av 

den personcentrerade vården som ges (McCormack & McCance, 2017). Det framgår i 

resultatet att kommunikationen mellan framförallt läkare och sjuksköterskor inte var 

tillräcklig för att kunna bedriva en personcentrerad vård. Kommunikationen i vårdteamet var 

bristfällig och detta skapade en arbetsmiljö som inte var förenat med ett personcentrerat 

arbetssätt. McCormack och McCance (2017) menar att genom kommunikation med patienter 

och dess anhöriga gällande värderingar och synsätt kan vården utformas och förbättras till 

personen som behöver vårdas. Att bibehålla personens identitet är centralt i alla vårdbeslut 

och hjälper personen att behålla känslan av vem de är även i en vårdmiljö. Detta anses vara 

en nyckelfaktor för att ge personcentrerad vård. Personcentrerad vård ska innefatta vård för 

personen, av personen och med personen.  

Enligt Hälso – och sjukvårdslagen (SFS: 2017:30) ska sjuksköterskor arbeta utifrån respekt 

för patienten så integritet bibehålls. Vården som ges ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och den enskilda människans värdighet. Patientlagen (SFS 2014:821) tydliggör 

patienters ställning i vården, detta för att bevara integritet, autonomi och delaktighet. Det 

framkommer av sjuksköterskors erfarenheter att det var bra att miljön var anpassad efter 

patienter och anhöriga. Genom egna rum och en mer privat miljö var det lättare att bevara 

patienters integritet och en personligare atmosfär skapades för patienter och anhöriga. 

Däremot uppgav sjuksköterskor att anpassningen efter patienter skapade en högre 

arbetsbelastning då arbetsytorna var små och de fysiska avstånden till patienterna ökade. 

Arbetsbelastning, rutiner och en arbetskultur som inte var inkluderande gjorde att tiden med 
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patienter inte prioriterades. För att hinna med och spara tid blev arbetet uppgiftsorienterat 

istället för personcentrerat. McCormack och McCance (2017) menar att utöva 

personcentrerad vård är en utmaning för sjuksköterskor som till stor del är utbildade och 

upplärda i en kultur där tyngden ligger på professionell kontroll och expertis som härrör från 

självständigt beslutsfattande. Organisationsstrukturer som inte stödjer öppenhet och en 

lärandekultur hämmar utvecklingen av det personcentrerade arbetssättet. En 

personcentrerad vårdorganisation handlar om att utveckla, koordinera och tillhandahålla 

sjukvård som respekterar det unika i individen genom att fokusera på personens värderingar, 

tro och önskningar oavsett ålder, kön, social status, kultur, tro eller etnicitet (McCormack & 

McCance, 2017). Sandman och Kjellström (2013) stärker detta genom att värdighet anknyts 

till människans upplevelse av att äga ett värde som människa. Människovärdet är absolut och 

oberoende av personliga egenskaper eller social ställning. Människovärdet lägger grunden för 

människors rätt till likvärdig, god vård och respekt.  I resultatet framgår det att när 

arbetssättet blev uppgiftsorienterat gjorde det att djupare relationer med patienter inte 

uppstod. Detta bekräftas av McCabe (2004) som uppger att patienter beskriver att 

sjuksköterskor inte delger tillräckligt med information, att de är upptagna och verkar bry sig 

mer om att slutföra sina arbetsuppgifter än att prata med dem. När en människa lider så är 

hon i behov att få berätta sin historia som kan lyssna och som tar dennes berättelse och 

lidande på allvar. Att lyssna till någon som är sårbar innebär att själv bli medveten om sin 

sårbarhet, därav krävs det mod och acceptans inför känslor av tillkortakommanden inför det 

lidande som möts. Att lyssna innebär att finna kraft och styra, att våga stanna kvar hos 

patienten (Koskinen, 2017). Att få berätta och prata om sin lidande anses vara både helande 

och vårdande för människan (Arman, 2017). På grund av upptagenheten hos sjuksköterskor 

så känner patienter att de inte är så viktiga (McCabe, 2004). Tidigare forskning visar även att 

när patienter inte blir delaktiga beskriver patienter en känsla av att inte bli lyssnad på. Detta 

inger en känsla av att vara osynlig (Alharbi m.fl., 2014). Edlund och Lindwall (2017) lyfter att 

när en människa drabbas av ohälsa eller sjukdom kan upplevelsen av hälsa hotas då det finns 

en risk att den relativa värdigheten hotas och kränks. Detta kan kopplas till en av McCormack 

och McCance’s (2017) hörnstenar i det teoretiska ramverket för personcentrerad vård, vilken 

innefattar personcentrerade vårdprocesser. Detta handlar bland annat om att informera 

patienten om olika alternativ, låta patienten vara delaktig och dela på makten för att komma 

fram till beslut gällande vård och behandling. För att möjliggöra en sådan delaktighet krävs 

en god kommunikation mellan patient och sjuksköterska. När kommunikation och kontakt 

brister mellan sjuksköterska och patient så brister även dessa personcentrerade 

vårdprocesser (McCormack & McCance, 2017). Enligt Patientlagen (SFS 204:821) ska vården 

utformas och genomföras så långt som möjligt i samråd med patienten. Utifrån 

kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

ska patienten känna sig bekräftad, sedd och förstådd som en unik individ med individuella 

behov, tankar, förutsättningar, resurser och idéer och det är utifrån dessa individuella 

förutsättningar ska sjuksköterskan kunna planera, bedöma och utvärdera omvårdnaden 

tillsammans med patienten (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Likheter som framkommer 

i resultatet är att många sjuksköterskor visste vad som innefattas i personcentrerad vård och 

vad det innebar för patienter. De beskrev hur de försökte skapa en relation till patienter 
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genom att visa respekt och värna om integriteten. De beskrev även vikten av att lyssna och 

vara inkännande till patienters egna önskemål. I den vårdande relationen ansågs 

kommunikationen viktig och viljan att tala med patienter fanns hos sjuksköterskorna. De 

ville se patienter som en resurs, ta in deras tankar och behov och egna syn på livet. 

Sjuksköterskor förstod att information är viktig att ge till patienter och anhöriga och det 

fanns en medvetenhet kring när och hur information bör ges. Dock visar tidigare forskning 

brist på detta då anhöriga uppger att det får vänta länge på information och att behandling 

och förflyttning av patienter sker utan anhörigas vetskap (Engström, 2008). Sjuksköterskor 

beskrev att relationen med patienter och anhöriga var viktig då den vårdande relationen 

ansågs vara kärnan i personcentrerad vård. De belyste betydelsen av att de kunde göra 

patienter delaktiga och menade att detta skapade en känsla av närhet med patienter. Att de 

gav alternativ, lyssnade och etablerade förtroende och såg personen bakom sjukdomen gav 

möjligheter att motivera patienter till delaktighet. Enligt Arman (2016) så är den relativa 

värdigheten något som förändras under livet, beroende på vilket skede personen befinner sig 

i. Relativ värdighet syftar till en medvetenhet om den egna och andras position och ställning. 

Att inkludera anhöriga menade sjuksköterskor gav patienten trygghet. När sjuksköterskor 

gavs möjligheten att arbeta personcentrerat framgick det att sjuksköterskor kände att deras 

arbete är betydelsefullt. De var stolta och de beskrev en tillfredsställelse i sitt arbete. Enligt 

McCormack och McCance’s (2017) teoretiska ramverk så är sjuksköterskans professionella 

kompetens en viktig del i den personcentrerade vården. För att kunna arbeta personcentrerat 

är det viktigt att ha en hög utvecklad social förmåga för att kunna kommunicera med 

patienter på olika nivåer samt att kunna vara öppen för andras tankar och värderingar. Det är 

viktigt att sjuksköterskan har en god självkännedom och är medveten om sina egna 

värderingar för att hålla en professionell konversation och relation (McCormack & McCance, 

2017). Det framgår i resultatet att det fanns en osäkerhet kring på vilket sätt sjuksköterskor 

skulle involvera patienterna. De var osäkra i sin roll gällande personcentrerat arbetssätt och 

visste inte hur de skulle leda samtalen med patienter. Sjuksköterskor beskrev en rädsla för att 

inte kunna hålla samtalen professionella. Detta kan förklara den tidigare forskningen enligt 

Laird, McCance, McCormack och Gribben (2015) som beskriver patienters upplevelse av att 

bristen på kommunikation ger en känsla av isolering och frustration. Bristen på 

kommunikation upplevs stark när sjuksköterskor inte samtalar med patienter kring frågor 

vilket leder till en känsla av maktlöshet (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015). 

McCormack och McCance (2017) menar att eftersom sjukvårdspersonal kan kontrollera 

vårdens utgång, finns risk att de skyddar sig själva från att möta svårigheter och utmaningar 

kopplats till att arbeta med personens agenda. Sjuksköterskor saknar förmåga att uppskatta 

personens livserfarenheter då personen inte har möjlighet att visa alla sina egenskaper i en 

vårdmiljö. Detta på grund av begränsningar i sjukvårdens organisation. Sjuksköterskor 

behöver kunna balansera den medicinska expertisen och sin professionella vårdroll 

tillsammans med personens förförståelse av sin egen hälsa och framtid. Sjuksköterskan 

måste vara skicklig i att kunna balansera plikten att vårda personen men samtidigt ha fokus 

på att arbeta med den bästa evidensbaserade vården. Att arbeta personcentrerat kräver både 

personligt mod och stöd för utveckling för att kunna göra nödvändiga förändringar. 

Utbildningssystemet för vårdande yrken måste också underlätta utvecklingen av 
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personcentrerad vård och arbetssätt genom att inkludera personcentrerad vård i 

utbildningsmodeller och skapa personcentrerade lärandemiljöer.  

6.2 Metoddiskussion  

En systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) med beskrivande syntes har använts till 

detta examensarbete. Färdigt material sammanställdes till en ny helhet och har arbetats fram 

utan att resultatet ändrats eller tolkats. Polit och Beck (2012) lyfter att med en kvalitativ 

ansats beskriver människor sina levda erfarenheter, känslor och upplevelser. Denna ansats 

ger det material som hjälper att svara på syftet till arbetet. Det andra och enda alternativet 

som togs i beaktande och som ansågs intressant var den empiriska ansatsen med egna 

intervjustudier. Att intervjua sjuksköterskor om deras erfarenheter, synsätt och arbetssätt 

gällande personcentrerad vård skulle varit intressant. Enligt Polit och Beck (2012) ska sådana 

intervjuer transkriberas, bearbetas och sammanställas. Eftersom tiden för detta 

examensarbete varit tidsbegränsat så valdes istället en kvalitativ ansats. I sökning av artiklar 

så begränsades inte sökningarna till ett eller några specifika länder då det fanns ett intresse i 

hur sjuksköterskor arbetar personcentrerat världen över och om likheter eller skillnader 

skulle visa sig.  

I sökningen av artiklar har semi-strukturerade intervjuer, fokusgruppsintervjuer, enskilda 

intervjuer och observationer eftersökts då intervju anses vara den bästa metoden att använda 

för att få en fördjupad förståelse av ett fenomen. Genom att tillämpa kvalitativ metod så ges 

de bästa förutsättningarna för att åstadkomma ett trovärdigt resultat (Polit & Beck, 2012). I 

sökningar efter artiklar inkluderades studier från olika vårdmiljöer, då fenomenet 

personcentrerat arbetssätt är oberoende av vårdkontext. Exkluderades gjorde artiklar där 

undersökningsdeltagare inte var legitimerade sjuksköterskor. Under processens gång var 

antalet artiklar som svarade på syftet inte tillräckligt många då personcentrerat arbetssätt 

utifrån sjuksköterskans perspektiv varit svårt att hitta. Trots olika sökord och kombinationer 

av sökord med hjälp av boolesk sökning med AND och OR har resultatet av sökningarna inte 

varit tillfredsställande. Då sökningarna inte gav den mängd artiklar som önskades för detta 

arbete gjordes sekundära sökningar genom att granska tidigare artiklars referenslistor. Detta 

gav rätt antal artiklar så att resultatet kunde färdigställas.  

Tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet är något som Polit och Beck (2012) lyfter. Dessa 

tre komponenter speglar kvaliteten och trovärdigheten i ett kvalitativt arbete. Med 

överförbarhet menar Polit och Beck (2012) i vilken utsträckning resultatet kan användas i ett 

större sammanhang. Något som visades i examensarbetet var att sjuksköterskor oberoende 

av vårdkontext delade liknande uppfattningar om organisatoriska förutsättningar att arbeta 

personcentrerat och vikten av att värna om personen integritet och värdighet. Detta är något 

som styrker överförbarheten med att likheter hittades. En svaghet i arbetet skulle kunna vara 

att det inte verkar finnas någon definitiv konsensus världen över om exakt vad 

personcentrerad vård innebär eller inbegriper. Ämnet är relativt nytt och det är svårt att 

avgöra om alla sjuksköterskor utgår ifrån samma referensram när de beskriver sina 
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erfarenheter av att arbeta personcentrerat. En annan svaghet är att sökordet person-centered 

care inte används som gemensamt sökord världen över för ämnet personcentrerad vård. En 

del länder använder begrepp som patient-centered care eller patient-focused care. Artiklar 

med dessa olika begrepp i titeln togs med till resultatet efter grundlig undersökning. Efter 

flertalet läsningar av artiklarna kvalificerades de att tas med till resultatet då de svarade på 

syftet om sjuksköterskors erfarenheter att arbeta personcentrerat. Denna grundliga 

undersökning av samtliga artiklar bidrar till arbetets trovärdighet. Även användningen av 

Fribergs (2017) kvalitetsgranskning stärker trovärdigheten i artiklarna. Då flertalet artiklar 

visade liknande resultat trots att de var från olika länder ökar överförbarheten i arbetet. 

Giltighet, enligt Polit och Beck (2012) innebär att undersöka det som är menat att undersökas 

i arbetet och att artiklarna, som förklarat ovan, beskriver syftet utifrån sjuksköterskans 

perspektiv. Det vill säga, sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta personcentrerat. I en av 

artiklarna fanns fler perspektiv än sjuksköterskans då intervjuade deltagare i studien hade 

olika professioner. Det framgår dock tydligt vilket perspektiv som redovisas i artikeln, på så 

vis kunde resultat uteslutas som ej var från sjuksköterskans perspektiv.  

6.3 Etikdiskussion 

I ett examensarbete ska regler och riktlinjer tas i beaktande och detta är något som Codex 

(2018) lyfter. Genom att ha en ordentlig referensteknik så ska förväxling och oklarheter om 

vem som sagt vad i detta arbete inte vara oklart på något sätt. Enligt Mälardalens Högskola 

och sjuksköterskeprogrammets riktlinjer är APA-style den referensteknik som ska användas, 

vilken är tillämpad i detta arbete. Ett examensarbete ska inte och får inte, enligt Codex 

(2018) förvrängas till annat än vad resultatet visar. Som examensarbetarförfattare innebär 

det ett stort ansvar att det som granskats och tagits fram är sanningsenligt och ärligt. Om 

något inte stämmer in så får detta inte förvrängas för att kunna tas med i arbetet (Codex, 

2018). Diskussioner och reflektioner har förekommit under arbetets gång för att säkerställa 

att examensarbetet utgår ifrån etiska regler och riktlinjer där inget material förvrängts, 

förfalskats eller kopierats samt att arbetet har en tydlig referensteknik. Examensarbetet är 

utformat efter en design som Mälardalens Högskola har utsett. Detta har varit till hjälp för 

att hålla en god struktur genom hela arbetet. Sandman och Kjellström (2013) menar att en 

god vetenskaplig design innebär att teori, metod, diskussion och resultat överensstämmer 

med arbetets syfte. Sandman och Kjellström (2013) poängterar även att examensarbeten på 

högskolenivå inte kräver etisk prövning. Därav har inte någon prövning gjorts för detta 

examensarbete. Däremot har Mälardalens Högskola regler och riktlinjer för examensarbete, 

vilka följts genom hela arbetet. Den egna förförståelsen har diskuterats kontinuerligt för att 

säkerställa objektivitet, reliabilitet och pålitlighet i alla delar av examensarbetet. Ett reflexivt 

förhållningssätt, enligt Priebe och Landström (2017) innebär att den egna förförståelsen tas i 

beaktning, vilket är viktigt för att skapa medvetenhet och minska risken att dra egna 

slutsatser gällande resultat.  



 

25 

  

Människor går in i ämnen med tidigare erfarenheter, värderingar och attityder redan innan 

ett område utforskas. Olika aspekter av forskningsetiska bedömningar är att ta reda på om 

examensarbetet är väsentligt; på vilket sätt är forskningen värdefull och för vem? Arbetet ska 

hålla en god vetenskaplig kvalitet samt genomföras med en etisk kompass (Sandman & 

Kjellström, 2013). Genom att ställa dessa väsentliga frågor gällande examensarbetet kan 

detta leda till att hälso – och sjukvårdspersonal behandlar och bemöter personer bättre i 

olika situationer och att personalens arbetssituation förbättras. Syftet med detta 

examensarbete var att ta reda på sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat, 

vilket kan leda till en ökad förståelse och kunskap om vad som krävs och vilka eventuella 

svårigheter som finns att arbeta på detta sätt. Detta kan leda till ny kunskap som är till nytta 

för sjuksköterskans profession.  

7 SLUTSATS  

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta 

personcentrerat. Resultatet visar att sjuksköterskor har en medvetenhet om vikten av att 

arbeta personcentrerat. De uttrycker en önskan om att skapa en vårdande relation, se 

personen som individ, göra denne delaktig samt värna om integritet och värdighet hos 

patienten. När sjuksköterskor ges möjlighet att arbeta personcentrerat så framkommer det 

att de känner sig stolta över sitt arbete och att de känner att de gör skillnad för personen de 

har framför sig. Det som dock framgår tydligast i resultatet är att det finns hinder för 

sjuksköterskan att uppnå ett personcentrerat arbetssätt gentemot personen. Dessa hinder 

utgörs av bristande teamsamarbete, otillräcklig kommunikation mellan olika professioner, 

tidsbrist samt en kultur på arbetsplatsen som inte stödjer ett personcentrerat arbetssätt. 

Resultatet visar att sjuksköterskor har en teoretisk förståelse för vad personcentrerat 

arbetssätt innebär men att utöva det i klinisk praxis är svårare då det framgår att hinder som 

bristande förutsättningar i vårdmiljö och vårdverksamhet står i vägen för detta. För att 

kunna arbeta personcentrerat krävs en vårdmiljö och en arbetskultur som genomsyras av ett 

personcentrerat förhållningssätt med förutsättningar för interprofessionellt samarbete och 

inkludering av patienter. Andra förutsättningar som krävs för att sjuksköterskor ska ges 

möjlighet att arbeta personcentrerat är en vårdorganisation som stödjer utveckling mot 

förändring i verksamheten. Utöver detta krävs att utbildningen för vårdande yrken har ett 

större fokus på personcentrerad vård där arbetssättet inkluderas i utbildningsmodeller samt 

att personcentrerade lärandemiljöer finns med som en del i utbildning.  
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7.1 Förslag till vidare forskning  

Förhoppningen med detta examensarbete är att resultatet kan bidra med en ökad 

medvetenhet om personcentrerad vård och vad det innebär, samt bidra till ökad kunskap om 

ämnet till hälso- och sjukvårdspersonal. Personcentrerad vård är viktigt för att bedriva en 

god sjukvård för patienten som person med hänsyn till dennes unika livsvärld. Genom att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat och med 

examensarbetets resultat kan detta medföra en ökad medvetenhet till beslutsfattande hos 

chefer inom hälso- och sjukvården. En önskan är att detta skulle kunna bidra till diskussion 

och konkreta förbättringar i sjuksköterskors möjligheter att arbeta personcentrerat inom 

vården. Forskning om personcentrerad vård finns men den är otillräcklig och oftast inriktad 

inom demensvården. Förslag till vidare forskning är att utgå från ett organisationsperspektiv 

av personcentrerad vård. Det känns aktuellt och vore intressant att fördjupa sig i detta 

område för att ta reda på hur vården, organisationsmässigt, kan utvecklas mot bättre 

förutsättningar för sjuksköterskor att arbeta personcentrerat med god omvårdnad och 

patienten i fokus. 
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