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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Personcentrerad vård innebär att patienten ska ses som en person och inte en 

diagnos när denne söker vård. Sjuksköterskan har en skyldighet att bedriva personcentrerad 

vård som synliggör patienten och dennes anhöriga. Tidigare forskning visar att patienterna 

och anhöriga har positiva upplevelser av vården om sjuksköterskorna utför personcentrerad 

vård och involverar dem i vården. Dock framgår det att alla sjuksköterskor inte tillämpar 

personcentrerad vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra 

personcentrerad vård på vårdavdelning. Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie 

med beskrivande syntes. Resultat: I resultatet beskrevs två teman med fyra subteman. Det 

första temat Att fokusera på patienten innehöll två subteman vilka var att vårdteamet får 

gemensamma värderingar och att en vårdanderelation kan skapas. Under det andra temat 

Att personcentrerad vård är svår att förverkliga framkom två subteman som var att vården 

kräver goda resurser och att kunskap och inflytande krävs. Slutsats: Av resultatet blev 

slutsatsen att sjuksköterskorna vill utföra personcentrerad vård men behöver mer kunskap 

och stöd i form av personalresurser i verksamheten för att kunna möjliggöra detta. 

Nyckelord: Sjuksköterskeperspektiv, kärnkompetens, kvalitativ, systematisk 

litteraturstudie, patientcentrerad vård 

  



ABSTRACT  

Background: Person centered care implicates that the patient should be seen as a person 

and not a diagnosis. The nurse has an obligation to deliver person centered care that focuses 

on the patient and their relatives. Previous research indicates that patients and relatives have 

positive care experiences if the nurse work in a person centered manner that includes 

involving patient and their relatives. However not all nurses carry out person centered care. 

Aim: To describe nurses’ experiences of providing person centered care in a hospital ward. 

Method: A qualitative systematic literature study with descriptive synthesis. Findings: The 

result shows two themes and four sub-themes. The first theme is that focus is on the patient 

as a person, with the two sub-themes which describes that the care team gets joint values and 

that a caring relation can be created. The second theme is that person centered care is hard to 

fulfil. The two sub-themes are that the care requires good resources and that knowledge and 

influence is required. Conclusion: By the result the conclusion is that the nurses’ want to 

provide person centered care but need more knowledge and support in forms of staff 

resources to enable this.  

 

Keywords: Nurses’ perspective, core competence, qualitative, systematic literature study, 

patient centered care 
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1 INLEDNING  

 

I den första kursen i sjuksköterskeutbildningen med innehåll om omvårdnadens historia 

framgick det att patienten förr i tiden sågs som ett objekt och fokus låg på dennes sjukdom. 

Idag inom sjuksköterskeutbildningen ligger stor vikt på de vårdvetenskapliga ämnena som 

fokuserar på mötet mellan patienten och sjuksköterskan samt vad som kännetecknar god 

vård för den unika patienten. Ett nytt begrepp för oss som har ingått i 

sjuksköterskeutbildningen har varit personcentrerad vård som är en av sjuksköterskans sex 

kärnkompetenser. Personcentrerad vård bygger på att patienten ska vara delaktig i sin vård 

och få känna sig som en del av vårdteamet. Utifrån egna erfarenheter har möten i vården 

upplevts som både personcentrerade och icke personcentrerade när vi själva både varit 

patienter och senare studenter under utbildningens verksamhetsförlagda utbildning. Icke 

personcentrerade möten upplevs utifrån egna erfarenheter som att vara en i mängden till 

skillnad från möten som varit personcentrerade där upplevelsen av att vara unik har skapats. 

Efter dessa olika upplevelser har frågan varför inte personcentrerad vård alltid tillämpas 

uppstått. Under den verksamhetsförlagda utbildningen skedde möten med många patienter 

som gjorde det tydligt att alla patienter har individuella behov. Hur sjuksköterskan förhåller 

sig till dessa visade sig ha en betydande roll för hur patienten upplever sin vård. Intresset för 

ämnet finns eftersom vi som blivande sjuksköterskor vill förstå och kunna utföra 

personcentrerad vård till alla patienter. Detta för att de ska känna sig sedda och 

betydelsefulla i mötet med vården. Genom att undersöka hur sjuksköterskor upplever att 

utföra personcentrerad vård kan resultatet i detta examensarbete bidra till en djupare 

förståelse av ämnet personcentrerad vård med en förhoppning om att kunna möjliggöra 

utförandet av individualiserad vård.  

Ämnet för detta examensarbete presenterades av forskargruppen Comcare inom Akademin 

för hälsa, vård och välfärd på Mälardalens Högskola. 

2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer innebörden av det centrala begreppet personcentrerad vård att 

beskrivas samt begreppet patientcentrerad vård eftersom dessa har många likheter. Tidigare 

forskning om personcentrerad vård utifrån patienternas och anhörigas upplevelser samt 

vårdvetenskaplig teori kommer att presenteras här. Till sist presenteras en 

problemformulering som ger grund till syftet för detta examensarbete. 
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2.1 Personcentrerad- och patientcentrerad vård 

Alla människor kommer någon gång i sitt liv att komma i kontakt med sjukvård och bli 

patient. Även i dessa situationer är patienten först och främst en person och medmänniska. 

Det finns patienter som vill ha en tydlig patientroll och fokusera på sjukdom och behandling 

när de uppsöker vård men inte ens då slutar denna att vara en person. Anledningen till att 

begreppet personcentrerad vård används är för att patienten alltid är en person som har 

behov och förmågor. Hälso- och sjukvården ger vård vid en mängd olika sjukdomstillstånd 

men patienten som helhet, dennes upplevelser och medverkan inom vården behöver beaktas 

enligt GPCC centrum för personcentrerad vård (2017).  

Enligt Edvardsson (2010) innebär begreppet personcentrerad vård att patienten som får vård 

ska bli bekräftad av sjuksköterskan som utför vården. Detta innebär att sjuksköterskan ska 

respektera patientens självbestämmande och låta patienten få vara delaktig i alla vårdbeslut. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i Kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska att personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser. 

Personcentrerad vård karaktäriseras av att patienten och dennes anhöriga blir sedda och 

förstådda för de unika personer som de är. De ska behandlas med värdighet så att 

integriteten bevaras hos patienten och dennes anhöriga. Kärnan i personcentrerad vård är 

partnerskap och legitimerad sjuksköterska har ansvar för vården som ska utföras i 

partnerskap mellan sjuksköterskan, patienten och de anhöriga om så önskas.  

Personcentrerad vård kännetecknas även av att den unika patientens individuella behov, 

resurser, värderingar och förväntningar uppmärksammas. Det framgår att vårdmötet ska 

utgå från och dokumenteras i partnerskap utifrån patientberättelsen. Att lyssna på patientens 

egen berättelse och upplevelse av sitt tillstånd är förutsättningen för personcentrerad vård. 

Partnerskapet ska ge förutsättningar för patienten att kunna påverka och vara delaktig i sin 

egen vård. Sjuksköterskan ska utifrån patientberättelsen kunna identifiera vad hälsa betyder 

för den enskilda patienten och tillsammans i partnerskapet främja hälsa hos patienten. 

Mellan sjuksköterskan och patienten ska det också finnas en ömsesidig öppenhet för 

varandras kunskap. Personcentrerad vård fordrar ett ömsesidigt förtroende mellan patienten 

och sjuksköterskan och det behöver finnas kännedom om att relationen är asymmetrisk. Den 

professionella kunskapen som sjuksköterskan har inkluderar mer makt vilket också leder till 

ett ansvar för att detta ska kunna hållas i jämvikt med patientens rätt till självbestämmande 

och integritet. Sjuksköterskan ska värna om patientens behov, rättigheter och möjligheter för 

att skapa förutsättning för kontakt och kontinuitet i vårdkedjan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017; GPCC, 2017).  

Enligt Håkansson Eklund et al. (2018) har begreppet patientcentrerad vård många likheter 

med personcentrerad vård. Likheterna som förekommer är begreppen empati, respekt, 

engagemang, relation, kommunikation, delat beslutsfattande, holistiskt perspektiv, fokus på 

individen och samordnad vård. Författarna skriver att det som skiljer begreppen är att 

patientcentrerad vård lägger större fokus på att patienten ska ha ett funktionsdugligt liv och 

att anledningen till varför patienten sökt vård ska beaktas. Personcentrerad vård beskrivs av 

Håkansson Eklund et al. som att patienten ska ha ett meningsfullt liv och att det är viktigt att 

veta vad som är viktigt för patienten. Inom både patientcentrerad och personcentrerad vård 
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beskrivs sjuksköterskan som någon som står upp för patientens rättigheter och är villig att 

bryta normer för att ge patienten vård som är anpassad efter dennes önskemål (Håkansson 

Eklund et al., 2018). I detta examensarbete kommer begreppet personcentrerad vård att 

användas. 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning beskrivas utifrån patienternas och anhörigas 

upplevelser av personcentrerad vård. 

2.2.1 Patienternas upplevelser av personcentrerad vård 

Patienternas upplevelser av sjuksköterskornas utförande av personcentrerad vård 

kännetecknas av att sjuksköterskorna är uppmärksamma på patienternas behov och 

önskemål. Att få vara delaktig i vårdprocessen och planeringen är betydelsefullt för 

patienterna när de upplever sårbarhet och hjälplöshet vid ohälsa och sjukdom. För att dessa 

upplevelser ska förbättras har patienterna ett behov av att kontinuerligt informeras angående 

deras hälsa samt att få vara delaktig i de beslut som tas angående deras vård. Det gör att de 

får större kunskap om sin sjukdom och hur de kan utföra egenvård. Detta gör att 

patienternas fysiska och psykiska hälsa kan förbättras. Det har även framkommit att längden 

för sjukhusvistelsen på vårdavdelning blivit kortare om vården utförs personcentrerat. Med 

rätt integrering av vård vilket inkluderar information, kommunikation och utbildning till 

patienterna kan känslor av sårbarhet och hjälplöshet lindras. Detta gör att patienterna 

upplever att vården förbättras och de kan känna sig nöjda med vården de får. Patienterna 

menar att livskvalitén under sjukhusvistelsen ökar när vården utförs personcentrerad och det 

framgår att de tycker att sjuksköterskorna är avgörande för att de ska uppleva 

personcentrerad vård. När vården utförs personcentrerad resulterar det i upplevelse av 

lindring av rädsla och ångest hos patienterna (Park, Giap, Lee, Jeong, Jeong & Go, 2018; 

Ortiz, 2018; Marshall, Kitson & Zeitz, 2012; Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014b).  

Patienterna som inte får möjlighet att vara delaktiga i sin vård kan uppleva misstro till 

vården. Inom personcentrerad vård kan överrapportering vid skiftbyte ske tillsammans 

mellan sjuksköterskorna och patienterna. Patienterna som får vara delaktiga i 

överrapporteringen tillsammans med sjuksköterskorna på vårdavdelningen har positiva 

upplevelser eftersom det bidrar till att de känner sig delaktiga i sin vård. Patienterna 

upplever att en viktig del i överrapporteringen saknas om den inte sker tillsammans med 

patienten. Ett deltagande i överrapporteringen upplevs som att vården blir mer personlig och 

patienterna anser att detta arbetssätt kan hjälpa sjuksköterskorna att få en bättre förståelse 

för deras tillstånd och därmed kunna förbättra vårdens kvalité. Patienterna upplever behov 

av kontinuerlig information om sitt tillstånd och genom att få vara deltagande i 

överrapporteringen tillgodoses patientens behov av detta. Enligt patienterna bidrar 

deltagandet till en känsla av säkerhet istället för ovisshet för dem. Att få vara delaktig i 

överrapporteringen i sjuksköterskornas arbete bidrar även till att patienterna upplever att de 

kan få möjlighet till att kunna bekräfta och komplettera med viktig information och om egna 
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upplevelser av deras hälsotillstånd. De menade att deltagandet i överrapporteringen kan 

minska risken för fel information om patienten mellan sjuksköterskorna på vårdavdelningen. 

Ämnen som patienterna inte tycker är lämpliga att diskutera vid överrapportering när andra 

patienter kan höra handlar om sexuellt överförbara sjukdomar, sexualitet, religion och 

psykisk ohälsa. Detta för att de upplever att det kan skapa oro hos medpatienter. Patienterna 

upplever att det är svårt att kunna vara delaktig i denna typ av personcentrerad vård när 

språk och termer inte anpassas så att de kan förstå. Patienterna upplever att de har rätt till 

att få information som är anpassad efter deras behov (Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Esmaeili et 

al., 2014b).  

Patienterna upplever att de blir sedda som en person och inte bara som en patient när 

sjuksköterskorna utför personcentrerad vård. Patienterna som vårdas på vårdavdelning 

upplever att personcentrerad vård är mer än att sjuksköterskorna känner medlidande för 

dem. De upplever att sjuksköterskorna som vårdar personcentrerat är hängivna sina 

patienter. Ett exempel på hängivenhet är när sjuksköterskorna gör något mer än vad de 

ordinarie arbetsuppgifter innehåller, det vill säga det lilla extra. Patienterna beskriver att en 

god relation mellan dem och sjuksköterskorna är värdefull samt bidrar till ett ökat förtroende 

för vården. Patienterna upplever även att en god relation till sjuksköterskorna bygger på att 

de ser och visar ömsesidig respekt för varandra. De uppskattar tiden som sjuksköterskorna 

ägnar åt dem och beskriver att de kan uppleva att sjuksköterskorna som utför 

personcentrerad vård har all tid i världen för dem. De menar att även om sjuksköterskorna 

har mycket att göra under sitt arbetspass så stressar de inte hos dem. Patienterna vill att 

sjuksköterskorna på vårdavdelningen ska känna dem som personer och behandla dem 

individuellt och på så sätt kunna visa känslomässigt stöd för varje patient. De vill att 

sjuksköterskorna ska vårda dem med värdighet, respekt och förståelse för kulturella normer. 

Patienternas upplevelser av delaktighet och makt över sin vård är en av delarna inom 

personcentrerad vård de värdesätter. Självbestämmande och kontroll över framtiden kan 

enligt patienterna ge motivation att fokusera på återhämtning och skapa framtida mål. De 

upplever tacksamhet när sjuksköterskorna visar intresse för fritidsaktiviteter och menar att 

det är positivt att sjuksköterskorna lägger fokus och uppmärksamhet på något annat än 

enbart deras ohälsa (Sharp, Mcallister & Broadbent, 2015; Ortiz, 2018). 

Patienterna vill att vården ska utföras i en miljö som är respektfull för dem och som 

fokuserar på att de ska kunna uppleva livskvalité. Att göra det trivsamt och anpassat i miljön 

på vårdavdelningen menar patienterna ger ett välbefinnande. Även kroppslig omvårdnad 

som ger ett välbefinnande hos patienterna är en av de grundläggande handlingar 

sjuksköterskorna kan göra i den personcentrerade vården. Det kan röra sig om att ge 

smärtlindring som hjälper patienterna att hantera smärta, stödja eller hjälpa dem vid dagliga 

nödvändiga behov och aktiviteter. Patienterna upplever att när sjuksköterskorna skapar 

välbefinnande hos dem stärks positiva upplevelser av den personcentrerade vården (Ortiz, 

2018). 
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2.2.2 Anhörigas upplevelser av personcentrerad vård 

Anhöriga upplever att personcentrerad vård är att känna sig välkommen på vårdavdelningen 

och att kunna lita på att sjuksköterskorna ger information om förändringar hos patienten. Att 

involvera patientens anhöriga inom personcentrerad vård är viktigt eftersom de kan ha en 

stor inverkan på patientens hälsa och det framgår av tidigare forskning att anhöriga vill vara 

delaktiga i patientens vård (Ewart, Moore, Gibbs & Crozier, 2014; Alshahrani, Magarey & 

Kitson, 2018; Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). Anhöriga upplever att om de får 

vara med vid överrapportering vid sjuksköterskornas skiftbyte blir de delaktiga och kan 

förmedla information om patienten och ta del av patientens vårdprocess. Detta gör att de inte 

behöver störa sjuksköterskorna under resten av skiftet för att ta del av information. Genom 

att vara med vid överrapporteringen upplever anhöriga att de blir delaktiga i vården. 

Anhöriga menar att eftersom de känner patienten bäst kan de förmedla patientens behov till 

sjuksköterskorna och genom detta lindra patientens oro över att viktig information inte når 

fram till sjuksköterskorna. Om patienten är för sjuk för att vara delaktig i vårdbeslut upplever 

anhöriga att de kan fungera som en länk mellan patienten och sjuksköterskorna genom att ta 

del av information och senare förmedla det till patienten. Anhöriga menade att oro minskar 

om de får vara delaktiga i vården. De menar också att de kan upptäcka förändringar i 

patientens hälsotillstånd och förmedla det till sjuksköterskorna (Alashahrani et al., 2018; 

Mackie, Mitchell & Marshall, 2019; Tobiano, Chaboyer & McMurry, 2012). 

Anhöriga upplever sig förvirrade och frustrerade när sjuksköterskorna saknar möjlighet att 

informera dem om hur patientens tillstånd förändras under vårdtiden. De kan uppleva att 

sjuksköterskorna ser dem men undviker kontakt. De menar att om sjuksköterskorna inte har 

möjlighet att ge den information som de önskar, vill de bli hänvisade till någon annan som 

kan ge informationen. En önskan av de anhöriga är att kommunikationen ska förbättras 

mellan dem och sjuksköterskorna (Mackie et al., 2019). Kommunikation med 

sjuksköterskorna skulle kunna minska anhörigas oro och funderingar kring förändrade 

vårdplaner och beslut för patienten. De upplever det viktigt att få information om när 

patienten planeras att skrivas ut från avdelningen (Gill, Dunning, McKinnon, Cook & Bourke, 

2014) dock framgår det att anhöriga upplever att när informationen ges försäkrar sig inte 

sjuksköterskorna om att de förstår informationen (Mackie et al., 2019).  

2.3 Lagar och styrdokument 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) stadgar att alla människor har rätt att få en 

trygg och säker vård på lika villkor. Det framgår att vård ska ges med respekt för den enskilda 

människans värdighet och alla människors lika värde. Lagen ställer krav att vårdpersonal ska 

tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Vården ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt främja goda kontakter mellan 

patienten och vårdpersonal så att patientens behov av säkerhet och kontinuitet i vården ska 

tillgodoses. Även Patientlagen (SFS, 2014:821) stadgar att patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras samt att patientens delaktighet i vården ska värderas. Patienten ska 

vårdas med omsorg som är baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare säger PL 

(SFS, 2014:821) att patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd och vård. 
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Information ska anpassas på ett sätt som patienten har möjlighet att kunna förstå och att det 

är den vårdpersonal som ger informationen som ska försäkra sig om att patienten har förstått 

informationen. Vid samtycke med patienten, ska dennes anhöriga få möjlighet till att vara 

delaktiga i genomförandet av vården. Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i 

kompetensbeskrivningen att den legitimerade sjuksköterskan har ett personligt ansvar för 

den vård denne utför. Vårdandet ska kännetecknas av ett etiskt förhållningssätt samtidigt 

som sjuksköterskan ska vara kritiskt reflekterande i sina handlingar vilket ska bidra till 

sjuksköterskans personliga utveckling och yrkeskompetens i sitt vårdande. Sjuksköterskan 

har ansvar för den personcentrerade vården som genomförs i partnerskap med patienten och 

dennes anhöriga. Sjuksköterskan ansvarar för att både patienten och dennes anhöriga blir 

sedda som unika personer med unika behov. Mötet med patienten ska utgå från dennes egen 

berättelse och ska dokumenteras av sjuksköterskan i partnerskap med patienten. 

Patientdatalagen (SFS, 2008:355) stadgar att legitimerad sjuksköterska har skyldighet att 

föra en patientjournal. Syftet med patientjournalen är främst att en god och säker vård ska 

kunna ges till patienten. Dokumentationen ska utföras så att även patienten ska kunna förstå 

sin journal och ska innehålla uppgifter om patientens ställda diagnos samt ställningstagande 

till val av behandling. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver autonomiprincipen, 

som är ett centralt värde inom vården. Det innebär patientens rätt till självbestämmande vad 

gäller den egna vården och beslut som tas kring den. En av sjuksköterskans uppgifter är att 

respektera patientens önskan.  

2.4 Teoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete har Jean Watsons (1993) vårdvetenskapliga teori valts eftersom den 

tar upp många begrepp som stämmer överens med personcentrerad vård. Dessa begrepp 

redogörs för nedan i den transpersonella omsorgsrelationen. Den vårdvetenskapliga teorin 

kommer sedan att diskuteras i relation till resultatet. Watson (1993) beskriver sitt sätt att se 

på omvårdnad och anser att det är viktigt att både forskare och de som arbetar i vården 

behöver undvika förutfattade meningar om patienten som har en grund i gamla inrotade 

uppfattningar. Sjuksköterskan behöver utveckla sättet att se på det vanliga och lämna det 

enhetliga bakom sig och med detta menar Watson att sjuksköterskan bör ifrågasätta ett 

objektivt, opersonligt sätt att vårda när det gäller patientens unika upplevelser. Patientens 

upplevda fenomen bör lyftas och undersökas samt det mänskliga i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten ska beaktas och inte förminskas. Watson menar att 

sjuksköterskans roll ska vara subjektiv och kvalitativ med en strävan att försöka förstå 

patienten. Genom omsorg och omsorgshandlingar som möter patientens subjektiva inre 

värld, försöker sjuksköterskan hjälpa patienten till att finna mening i tillvaron och främja 

kontroll och självbestämmande i beslut som rör patientens hälsa. Sjuksköterskan behöver 

lära känna sina patienter enskilt för att kunna förstå vilka önskningar patienten har. Det 

framgår i Watsons teori att ett ömsesidigt beroende mellan patienten och sjuksköterskan är 

en viktig del i vårdandet för att god vård ska kunna uppnås. I mänsklig omsorg finns en 

strävan efter kunskap om varandra i mötet mellan sjuksköterskan och patienten som båda är 

aktiva och medbestämmande parter. Watson skriver att inom mänsklig omsorg ska 

begreppet människa bevaras och det ska inte vara möjligt att skilja själen från kroppen. 
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2.4.1 Transpersonell omsorgsrelation 

Watsons (1993) teori om transpersonell omsorgsrelation innebär att vård och omsorg ska 

utföras med respekt för patienten som en hel människa samt med mänsklig värdighet i mötet 

mellan patienten och sjuksköterskan. Detta gör det möjligt för sjuksköterskan och patienten 

att kommunicera för att kunna sätta ord på känslor och göra framsteg där patienten kan röra 

sig mot större självkänsla och välmående i kropp, själ och ande. Watson menar att den 

transpersonella omsorgen från sjuksköterskan kan göra det enklare för patienten att 

acceptera sig själv. Möjlighet till den transpersonella omsorgsrelationen omfattar en moralisk 

skyldighet, att sjuksköterskan ska värna om samt bevara den mänskliga värdigheten hos 

patienten. Relationen, att sjuksköterskan ska ha en jag-du relation till patienten istället för 

jag-den, vilket bevarar värdigheten hos patienten. Handlingar, sjuksköterskan ska ha en 

skicklighet att uppfatta patientens känslor med hjälp av bland annat ord och handlingar. 

Mötet, att sjuksköterskan bör bland annat genom handlingar, information och gester möta 

patienten i dennes värld och bekräfta patientens kunnighet precis som patienten bekräftar 

sjuksköterskans vetande. På detta sätt uppnås ett ömsesidigt beroende av varandra i 

vårdandet. Känslor, att sjuksköterskans egna erfarenheter och upplevelser av sina och andras 

känslor i olika mänskliga situationer kan vara till hjälp och förståelse för patienten samt 

bidra till en transpersonell omsorgsrelation. 

2.5 Problemformulering 

Inom vården pågår en förändring genom att verksamheterna börjar rikta in sig mot att vårda 

mer personcentrerat och som hittills har visat positiva resultat. Enligt lag är sjuksköterskor 

skyldiga att ge vård med respekt för patienternas självbestämmande, integritet samt främja 

en god vårdrelation med patienterna. Det framgår i styrdokument att legitimerade 

sjuksköterskor har ett ansvar att bedriva personcentrerad vård vilket innebär att patienterna 

ska ses som unika människor och bör få vara delaktiga i alla beslut kring den egna vården. 

Tidigare forskning visar att patienterna som vårdas personcentrerat upplever att de är nöjda 

med vården när de får vara delaktiga. De upplever även att personcentrerad vård möjliggör 

en förtroendefull relation mellan dem och sjuksköterskorna. Patienterna som inte får uppleva 

en personcentrerad vård kan uppleva misstro till vården vilket kan orsaka ett större lidande 

för dem. Även anhöriga påverkas av den personcentrerade vården och de upplever tillit för de 

sjuksköterskor som gör dem delaktiga i vården. De anhöriga som inte får möjlighet att vara 

delaktiga i vården upplever frustration och oro. Det framkommer att sjuksköterskor ska 

vårda personcentrerat men patienterna och anhöriga upplever att alla sjuksköterskor inte 

utövar detta. Därför finns ett intresse att ta reda på hur sjuksköterskorna upplever att utföra 

personcentrerad vård och utifrån det förstå varför inte alla tillämpar detta arbetssätt. Detta 

kan komma att bidra till fördjupad kunskap och förståelse för vad som krävs för att kunna 

utföra personcentrerad vård både för sjuksköterskorna och verksamheterna de arbetar i. 
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3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra personcentrerad vård på 

vårdavdelning. 

4 METOD 

Detta examensarbete kommer att skrivas som en systematisk litteraturstudie med 

beskrivande syntes enligt Evans (2002). En beskrivande syntes innebär den text som 

analyseras inte får omtolkas. Första steget i en litteraturstudie enligt Evans är datainsamling 

och urval av data. Detta innebär att söka artiklar i databaser utifrån förbestämda kriterier. De 

kriterier som använts för artikelsökning för detta examensarbete beskrivs under 

datainsamling och urval. Steg två enligt Evans innebär att noggrant läsa artiklarna som valts 

ut från databassökningen flera gånger. Detta för att få en helhetsuppfattning av artiklarnas 

innehåll, för att sedan kunna identifiera nyckelfynd i artiklarnas resultat. Nyckelfynden ska 

svara på examensarbetets syfte. I steg tre skriver Evans att nyckelfynden ska jämföras och 

sorteras efter likheter och skillnader och genom detta hittas teman. Utifrån dessa teman ska 

subteman identifieras. Steg fyra innebär att beskriva ämnet som studerats med de nya teman 

som grund. För att beskriva ämnet så korrekt som möjligt skrivs texten utifrån nyckelfynden 

med referens till originalartikeln. Enligt Evans kan beskrivning av teman och subteman 

stärkas med citat från originalartikeln. 

Examensarbetet kommer vara av kvalitativ ansats vilket passar eftersom syftet är att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att utföra personcentrerad vård på vårdavdelning. Enligt 

Henricson och Billhult (2017) innebär en kvalitativ ansats att studera människors upplevelser 

och erfarenheter vilket kan bidra till en fördjupad kunskap av det valda ämnet.  

I följande text beskrivs datainsamling, urval, dataanalys samt etiska överväganden. 

4.1 Datainsamling och urval 

Datainsamling har gjorts med avsikt för att syftet i examensarbetet ska besvaras. Forsberg 

och Wengström (2015) skriver att en förutsättning för att kunna göra en systematisk 

litteraturstudie är att det ska finnas tillräckligt mycket underlag inom ämnet för studien. 

Datainsamlingen skedde genom att artiklar söktes på databaserna CINAHL plus och 

PubMed. Friberg (2017) skriver att sökorden ska omfatta det ämne som ska studeras i 

examensarbetet. Sökord som har funnits i varje sökning till examensarbetet har varit person 

centred care, person centered eller patient centered care efter att ha använt MeSh-termen 

personcentrerad vård. För att hitta artiklar från både England och USA har olika böjningar av 

ordet centred använts då den engelska stavningen är centered och amerikanska är centred. 

Det framkom under artikelsökningen att i engelskan skiljer de inte på begreppen person 
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centred och patient centred. Dock tycks person centred användas mest när det handlar om 

personer med demenssjukdom, men inte i alla fallen. Eftersom begreppen har många likheter 

med varandra har båda använts för att få ett större urval av artiklar. Andra sökord som 

användes i artikelsökningen i databaserna var nursing, registered nurses, nurses’ 

experiences, nurses’ descriptions, nurse experience, nurse perspective, nurse-patient 

relations, personalised care, qualitative study, hospital ward, hospital. Mellan de sökord 

som har använts i sökningarna har Booleska operatorer i form av termerna AND och OR 

använts. Karlsson (2017) skriver att termen AND är bra för att avgränsa en sökning medan 

OR breddar sökningens resultat. Gav sökningen fler än 100 träffar gjordes sökningen om 

med ord som avgränsade och gjorde sökningen mer specifik. Målet var att få under 100 

träffar på varje sökning. Detta för att alla rubriker till de artiklar som kom fram via sökningen 

lästes. För att hitta artiklar som svarar på syftet måste det från början finnas bestämda 

kriterier som artiklarna ska uppfylla (Polit & Beck, 2016).  

Inklusionskriterier i detta examensarbete har varit artiklar med kvalitativ ansats som handlar 

om sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad vård på sjukhus inom olika 

vårdavdelningar. Artiklarna skulle även vara vårdvetenskapliga. För att säkerställa att 

artiklarna var vetenskapliga har funktionen peer-review använts. Östlundh (2017) skriver att 

peer-review funktionen kan vara till hjälp för att få fram artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter. Östlundh skriver dock att en manuell granskning måste tillämpas 

för att säkerställa att artikeln är vetenskaplig. Artiklarna till examensarbetet fick vara högst 

tio år gamla. Avgränsning som gjorts i artikelsökningen via CINAHL plus är peer-review, 

2009-2019 och engelskt språk. Avgränsning som gjort i artikelsökningen via PubMed är 10 

years och engelskt språk. PubMed har inte funktionen peer-review men använder Ulrichweb 

som är likvärdig med peer-review. Några artiklar beskrev även andra yrkesgruppers 

upplevelser av personcentrerad vård men enbart sjuksköterskors upplevelser har använts till 

detta examensarbetes analys. Detta kunde beaktas tack vare att texten i artikeln redogjorde 

för vem som sa vad eller att alla i studien hade samma upplevelser.  

Exklusionskriterier i examensarbetet har varit artiklar med kvantitativ ansats och 

litteraturöversikter. Artiklar som handlade om barn och artiklar som riktade sig mot endast 

patienter med demenssjukdom, palliativ vård samt äldreomsorg på äldreboende har 

exkluderats då avgränsningar behövdes göras för att examensarbetet inte skulle bli för stort. 

Barn exkluderades eftersom det ofta krävs en specialistutbildning för att arbeta på en 

barnvårdavdelning. Äldreboende exkluderades då syftet avgränsar examensarbetet till 

vårdavdelning på sjukhus. I bilaga A redovisas artikelsökningen med sökord, urval, antal 

träffar, antal lästa abstrakt, antal lästa fulltext och antal valda artiklar. En artikel som 

använts till analysen har hittats via en manuell sökning genom att granska referenslistan på 

en annan artikel från artikelsökningen.  

Enligt Rosén (2017) ska artiklar som eventuellt kan svara på examensarbetets syfte tas ut 

från sökningarna och läsas. Först lästes artikelns rubrik. Om rubriken var intresseväckande 

och verkade relevant för examensarbetet lästes artikelns sammanfattning. De artiklar vars 

sammanfattning ansågs kunna svara på syftet lästes i fulltext. För att lättare följa med i 

texten skrevs dessa artiklar ut för att text som verkade innehålla sjuksköterskors upplevelser 

av att utföra personcentrerad vård skulle kunna markeras med en färgad penna. För att veta 
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att artiklarna innehöll upplevelser söktes synonymer upp av ordet upplevelse som var att 

känna, tycka, reagera på och att genomleva. Detta för att tydligt veta om det var upplevelser 

som beskrevs i artiklarna. Om artikeln verkade innehålla upplevelser och ovanstående 

inklusionskriterier togs den ut från sökningen för att läsas i fulltext. Först togs 16 artiklar ut 

från artikelsökningen för att dessa verkade uppfylla inklusionskriterierna. Vid ytterligare 

granskning upptäcktes det att 3 av artiklarna inte innehöll upplevelser då det är samma ord i 

engelskan för upplevelser och erfarenheter. Dessa 3 artiklar exkluderades och detta 

resulterade i 13 utvalda artiklar från sökningen som kommer att användas i analysen till 

examensarbetet. De artiklar som har uppfyllt kraven för att användas i examensarbetet 

redovisas i bilaga C. Där framkommer artikelnamn, författare, syfte, artikelns resultat samt 

poäng från kvalitetsgranskningen. 

Underlaget som användes till examensarbetet skulle vara av god kvalitet. Därför har de 13 

valda artiklarna kvalitetsgranskats. För att kvalitetsgranska de artiklar som valts till detta 

examensarbete har en kvalitetsgranskningsmall använts. Mallen har utformats med 

inspiration av Fribergs (2017) mall för kvalitetsgranskning. Mallen är utformad med 1o 

frågor med svar ja eller nej. Varje svar ger antingen 1 poäng för ja eller 0 poäng för nej. Målet 

med kvalitetsgranskningsmallen var att artiklarna som valdes skulle vara av hög kvalitet. För 

att uppfylla kravet på hög kvalitet skulle artiklarna ha minst 9 poäng. 12 av 13 artiklar fick 10 

poäng. Den artikeln som fick 9 poäng ansågs ändå vara av hög kvalitet och har därför 

inkluderats i examensarbetet. För att ta del av frågorna och kvalitetsgranskningen för varje 

artikel se bilaga B. 

4.2 Genomförande och dataanalys 

När artiklarna valts och granskats var det dags att hitta nyckelfynd. För att hitta 

nyckelfynden lästes artiklarnas resultat flera gånger med examensarbetets syfte skrivet på en 

whiteboardtavla. Detta för att underlätta och kontrollera att de funna nyckelfynden svarade 

på examensarbetets syfte. Sökningen av nyckelfynd gjordes i meningar i artiklarnas resultat 

som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att utföra personcentrerad vård på 

vårdavdelning. Sedan markerades nyckelfynden i varje artikel med en färgpenna och skrevs 

på post-it lappar. Alla artiklar var kodade med en siffra 1-13 som även skrevs på post-it 

lappen med nyckelfyndet. Detta för att enkelt veta från vilken artikel nyckelfyndet togs ut. 

Det blev totalt 114 stycken nyckelfynd. Nyckelfynden placerades ut på bordet för att sedan 

läsas igen. Efter detta kunde nyckelfynden placeras på whiteboardtavlan utifrån likheter och 

skillnader. Detta resulterade i att två teman kunde identifieras. Sedan lästes alla nyckelfynd 

åter igen för att utskilja likheter och skillnader för att kunna skapa subteman som stärker 

respektive tema. Det första temat som skapades var Att fokusera på patienten som en person 

fick två subteman som var Att vårdteamet får gemensamma värderingar och Att en vårdande 

relation kan skapas. Det andra temat som skapades var Att personcentrerad vård är svår att 

förverkliga. Även till detta tema kunde två subteman identifieras och dessa var Att vården 

kräver goda resurser samt Att kunskap och inflytande krävs. Tanken var att temat svarar på 

vad sjuksköterskor upplevde och subtemat beskriver hur det upplevdes. I tabell 1 visas 

exempel på hur nyckelfynd bildade teman och subteman. När teman och subteman var 
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noggrant granskade mot examensarbetets syfte skulle dessa beskrivas i löpande text under 

resultatet. Texten skrevs utifrån nyckelfynden från de valda artiklarna. För att säkerställa att 

inte omtolka nyckelfynden lästes artiklarna igen och citat samt meningar som stärkte 

nyckelfyndet och temat togs ut från artikeln. Detta för att tydligt kunna beskriva 

sjuksköterskors upplevelser. Dessa citat och meningar refererades till artikeln som 

nyckelfyndet togs ut. 
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Tabell 1: Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

 

Nyckelfynd Tema Subtema 

 
”Many of the competing 
priorities that nurses 
negotiated were not directly 
linked to patient care... 
contributed to workload 
stress and detracted from 
nurses’ ability to provide 
person centred care and 
favoured task focused work 
practices As a result nurses 
described feeling 
overwhelmed with the 
workload.” (Sharp, 
Mcallister & Broadbent, 
2018, s. 14). 
 
”A large number of nurses 
believed that shortage of 
nursing personnel, lack of 
time, and workload pressure 
are important barriers to 
achieving patient-centered 
care.” (Esmaeili, Cheraghi & 
Salsali, 2014a, s. 5).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att personcentrerad vård är 
svår att förverkliga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att vården kräver goda 
resurser 

 
”Despite their desire to work 
more closely with patients, 
the nurses were critical of 
the concept of PFC because 
they felt that this approach 
was imposed on them by the 
hospital authorities.” 
(Rosén, Gagnemo Persson & 
Persson, 2017, s. 29). 
 
“The nurses were concerned 
that the patient’s dignity 
would be compromised by 
asking a question at the 
wrong time or wrong place. 
They were not sure of the 
meaning of “involvement” in 
the contex of patient 
involvement. And therefore, 
did not initiate it.” (Khuan & 
Hanafiah Juni, 2017, s.219). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Att kunskap och inflytande 
krävs 
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4.3 Etiska överväganden 

Eftersom detta examensarbete är en systematisk litteraturstudie innebär det att endast 

tidigare forskning med redan bearbetat material kommer att användas. Det innebär att ingen 

etisk ansökan för detta examensarbete behöver sökas.  

Enligt Codex (2018) har forskaren själv det yttersta ansvaret att se till att forskningen är av 

god kvalitet samt moraliskt acceptabel. Inom forskningen måste en forskningsetisk reflektion 

vara en naturlig del inför och under forskningen. Enligt Vetenskapsrådet (2017) ska 

forskaren tänka på att följa det som kallas god forsknings- och dokumentationssed. Detta 

innebär att forskningen ska vara sanningsenlig, redovisas öppet, inte vara plagierad, inte 

skada djur eller människor och att andra forskares arbeten ska bedömas rättvist. I det här 

arbetet har referenser skrivits enligt APA för att undvika oredlighet och plagiat (American 

Psycological Association, 2019). Plagiat är att ta andra författares texter och resultat och 

framställa dem som egna. Det gör att den ursprungliga författaren inte får erkännande som 

skapare av texten. Därför är det viktigt att hänvisa till författaren av texter som använts i 

arbeten genom att referera (Codex, 2018; Sandman & Kjellström, 2013). Etiska överväganden 

i examensarbetet har även gjorts gällande urval av artiklar samt vid redovisning av resultat. 

Forsberg och Wengström (2015) beskriver att det är viktigt att redovisa alla de fynd som 

kommer upp under pågående forskning. Det anses oetiskt att inte redovisa de artiklar som 

inte stämmer överens med forskarens förväntan. God dokumentationssed kommer användas 

så att ingen oredlighet kommer finnas i examensarbetet. Inom forskningsetiska aspekter 

kommer detta examensarbete vara av god kvalitet tack vare att artiklarna som används är 

kvalitetsgranskade. Ett kritiskt förhållningssätt har använts vid urval av artiklar, vilket 

Östlundh (2017) poängterar är viktigt. Artiklar som inte anses ha god forskningsetik kommer 

inte att användas. Eftersom endast engelska artiklar har valts till examensarbetet behövde 

resultatet av de valda artiklarna översättas från engelska till svenska. För att inte riskera att 

feltolka resultatet har översättningen skett textnära och med hjälp av internetbaserade 

ordlistor. 
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5 RESULTAT 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att utföra 

personcentrerad vård på vårdavdelning. Resultatets teman visas i tabell 2 och kommer 

redovisas i löpande text utifrån subteman som bygger på nyckelfynden.  

Tabell 2: Tema och subtema 

Tema Subtema 
 
 

Att fokusera på patienten som en person 
 
 

 
Att vårdteamet får gemensamma 

värderingar 
 

Att en vårdande relation kan skapas 

 
 

Att personcentrerad vård är svår att 
förverkliga 

 

 
Att vården kräver goda resurser 

 
Att kunskap och inflytande krävs  

 

5.1 Att fokusera på patienten som en person 

I det första temat beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av att utföra personcentrerad vård 

som att fokusera på patienten som en person. Sjuksköterskorna upplevde att alla i 

vårdteamet behövde ha ett holistiskt synsätt för att kunna se patienten som en helhet. De 

menade också att införandet av personcentrerad vård på vårdavdelningen har resulterat i att 

sjuksköterskorna börjat se den vårdande relationen som en naturlig del i vårdandet. Hur de 

upplever detta tydliggörs i de två subteman: Att vårdteamet får gemensamma värderingar 

och att en vårdande relation kan skapas. 

5.1.1 Att vårdteamet får gemensamma värderingar 

Sjuksköterskorna hade positiva upplevelser av att utföra personcentrerad vård eftersom detta 

arbetssätt förespråkade att de skulle arbeta nära och vara fokuserad på patienten istället för 

administrativa arbetsuppgifter. Det personcentrerade arbetssättet resulterade också i att 

vårdteamet samarbetade med en tydlig kommunikation och ett gemensamt fokus på 

patienten. Detta fick sjuksköterskorna att känna sig mer involverade i patientens omvårdnad 

och därmed närmre patienten. Enligt sjuksköterskorna kunde det personcentrerade 

arbetssättet och det goda samarbetet i vårdteamet bidra till en mindre arbetsbelastning för 

dem (Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010; Rosén, Gagnemo Persson & Persson, 

2017). “Most of the interviewed nurses experienced better cooperation with the assistant 

nurse in the care pairs when worked with PFC. There is a feeling of really working in a team 

with joint aim of focusing on the patient” (Kjörnsberg et al., 2010, s. 39). 
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Sjuksköterskorna upplevde att de behövde ta tillvara på hela vårdteamets kunskaper för att 

kunna utföra personcentrerad vård till patienten. De ansåg att alla på vårdavdelningen har 

ett ansvar att arbeta efter det personcentrerade arbetssättet och de upplevde en hög 

tillfredsställelse när hela arbetsgruppen arbetade som ett framgångsrikt vårdteam med delat 

ansvar att utföra personcentrerad vård (Nilsson, Edvardsson & Rushton 2019; Esmaeili, 

Cheraghi & Salsali, 2014a). Sjuksköterskorna upplevde att hela vårdteamet arbetade effektivt 

med att försäkra sig om att varje patient blev bemött personcentrerat med ett varmt 

välkomnande när de anlände till vårdavdelningen. Även att alla anpassade sig efter 

patientens specifika behov under vårdtiden. Sjuksköterskorna menade att personliga 

egenskaper var lika viktiga som att uppmuntra andra i vårdteamet att vårda personcentrerat. 

De ansåg att egna åsikter och värderingar behövde stämma överens med det 

personcentrerade arbetssättet för att kunna uppnå vård av hög kvalitet. För att få positiva 

resultat av personcentrerad vård menade sjuksköterskorna att det krävdes att hela 

vårdteamet arbetade efter det arbetssättet eftersom sjuksköterskorna menade att de inte 

arbetar ensamma (Ross, Tod & Clarke, 2014; Nilsson et al., 2019). 

Sjuksköterskorna upplevde att när kollegor i vårdteamet har brist på förståelse för patienten 

försämrades förmågan att kunna utföra personcentrerad vård och att när kollegor prioriterar 

sig själva framför patienten försämrades tillämpningen av det personcentrerade arbetssättet. 

Däremot upplevde sjuksköterskorna att erfarna kollegor som utförde personcentrerad vård 

kunde inspirera och underlätta det egna utförandet av personcentrerad vård. Att kunna 

använda kollegornas kunskap och erfarenheter guidade dem till att vårda personcentrerat 

(Esmaeili et al., 2014a). Sjuksköterskorna fann också att det var viktigt att ha stöttande och 

uppmuntrande kollegor i de situationer när det personcentrerade arbetssättet krävde mycket 

av dem (Nilsson et al., 2019). “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” (Esmaeili et al., 2014a, s. 6). 

Även om sjuksköterskorna antydde att det kan ta lång tid att få alla i vårdteamet att vårda 

personcentrerat upplevde de att personcentrerad vård är det mest effektiva arbetssättet 

(Esmaeili et al., 2014a). Innan det personcentrerade arbetssättet hade införts på 

vårdavdelningen upplevde sjuksköterskorna att de arbetade ensamma men efter införandet 

hade teamkänslan ökat. Sjuksköterskorna upplevde att när hela vårdteamet arbetade 

gemensamt med personcentrerad vård hade de bättre gemenskap och de upplevde att det 

fanns fler kollegor att konsultera. Arbetssättet gav alla i vårdteamet en medvetenhet om att 

alla har en roll i det gemensamma målet att vårda personcentrerat och detta upplevde 

sjuksköterskorna resulterade i att alla i vårdteamet uppmärksammade och bekräftade 

varandra (Larsson & Blomqvist, 2014). 

5.1.2 Att en vårdande relation kan skapas 

Sjuksköterskorna upplevde att relationen med patienten var av stor betydelse när de skulle 

utföra personcentrerad vård. De upplevde att de behövde vara vänliga och artiga när de bjöd 

in patienten till en förtroendefull relation med ömsesidig respekt. För att kunna utföra 

personcentrerad vård menade sjuksköterskorna att patienten och dennes anhöriga behövde 
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involveras i vården eftersom sjuksköterskorna upplevde att relationen byggdes på 

kommunikation mellan samtliga parter. Att lyssna på patientens berättelse upplevdes vara 

värdefullt av sjuksköterskorna för att kunna utföra personcentrerad vård. De upplevde att 

patienten uppskattade när de kunde prata om vardagliga saker som till exempel patientens 

familj och arbete. Att uppmärksamma vad som är viktigt för patienten och kunna göra det 

lilla extra för dem upplevdes tillfredställande av sjuksköterskorna och de kunde då känna sig 

nöjda med sitt sätt att vårda. Sjuksköterskorna menade också att det var viktigt att kunna 

vara flexibel i utförandet av personcentrerad vård och detta gjorde det möjligt för dem att 

kunna möta patientens specifika behov och önskningar (Nilsson et al., 2019; Kjörnsberg et 

al., 2010; Rosén et al., 2017; Ross et al., 2014; Asmaningrum & Tsai, 2018).  

“There was a clear recognition from participants that listening to and recognising the 

importance of people’s stories were valuable in facilitating PCC. This was more likely 

to lead to flexible care delivery to meet the specific needs of the patient.” (Ross et al., 

2014, s. 1228) 

Sjuksköterskorna ansåg att relationen gav en upplevelse av trygghet hos patienten och de 

ville vara någon som patienten kunde lita på. De upplevde att det var lättare att bilda en 

relation med en patient som de hade träffat kontinuerligt under några dagar. I relationen 

ansåg sjuksköterskorna att de behövde genuint se patienten för att kunna uppmärksamma 

när patienten var i behov av stöd. Ibland behövdes en fysisk kontakt med patienten, 

exempelvis när sjuksköterskorna upplevde att patienten behövde en kram eller en hand att 

hålla i för lugnande syfte (Nilsson et al., 2019; Bolster & Manias, 2010; Rosén et al., 2017). 

Innan sjuksköterskorna arbetade med det personcentrerade arbetssättet upplevde de inte 

relationen till patienten som en naturlig del av vårdandet. Det ansågs omotiverat att gå in till 

patienten när de inte hade ärenden hos dem och de menade att relationen innan de började 

utföra personcentrerad vård bestod av arbetsrelaterade uppgifter som exempelvis att byta 

dropp och lämna mediciner (Rosén et al., 2017). 

Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att ha kärlek till sitt yrke och ett holistiskt synsätt för 

att kunna utföra personcentrerad vård. De upplevde också att det krävdes mod och styrka för 

att kunna lyssna och bekräfta patientens sjukdomsberättelse och de ansåg att de hade ett 

ansvar för att lyfta fram varje patient som en unik person. De menade att ett sätt att få 

patienten att känna sig som en person kunde vara att tilltala patienten vid tilltalsnamn. 

Genom att se personen bakom sjukdomen upplevde sjuksköterskorna att patientens känslor 

av värdighet och att vara respekterad kunde öka (Asmaningrum et al., 2018; Esmaeili et al., 

2014a; Kazimiera Andersson, Willman, Sjöström-Strand & Borglin, 2015; Oxelmark, Ulin, 

Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). “Nurses believed person-centeredness could enhance 

patients’ feelings of respect and importance” (Asmaningrum et al., 2018, s. 485). 

Sjuksköterskorna upplevde att det personcentrerade arbetssättet var mer omfattande och 

varierande än traditionell vård, vilket genererade i ökad förståelse för patienten och att det 

gav möjlighet att utforska patientens personlighet. Sjuksköterskorna menade att 

personcentrerad vård handlade om att lära känna varje patient och de ansåg att det var 

viktigt att kunna se patienten som expert över sin kropp och ohälsa för att kunna tillämpa 

individanpassad vård för dem. Detta kunde enligt sjuksköterskorna förbättra vårdkvalitén för 

patienten (Kazimiera Andersson et al., 2015; Nilsson et al., 2019). De upplevde att ett 
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problembaserat arbetssätt som enbart fokuserade på patientens problem motsatte sig 

personcentrerad vård (Ross et al., 2014). 

Sjuksköterskorna upplevde även att konceptet med personcentrerad vård var att patienten 

har rätt till att vara delaktig i vården. De ansåg det oetiskt att inte inkludera patienten i sin 

egen vård. De menade att det var viktigt att i relationen ta beslut tillsammans med patienten 

och de ansträngde sig för att göra varje patient delaktig i sin vård (Kjörnsberg et al., 2010; 

Oxelmark, 2018). Utförandet av personcentrerad vård vid medicinering upplevde 

sjuksköterskorna blev säkrare för patienten då de blev informerade om sina läkemedel 

(Bolster et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det personcentrerade arbetssättet gjort 

dem uppmärksamma på att fråga patienten hur de upplever sin vård och att de har blivit 

bättre på att följa upp patienten. Exempelvis är de mer noggranna med utvärdering av 

smärtlindring. Sjuksköterskorna upplevde sig misslyckade om patienten inte vill dela med sig 

av sina upplevelser eftersom de då ansåg att de inte nått fram till patienten (Larsson et al., 

2014). 

5.2 Att personcentrerad vård är svår att förverkliga 

I det andra temat beskrivs sjuksköterskornas upplevelser av att utföra personcentrerad vård 

som Att personcentrerad vård är svår att förverkliga. Tidsbrist och hög arbetsbelastning 

bidrog till att sjuksköterskorna upplevde att personcentrerad vård inte alltid var möjligt att 

utföra. Även upplevelsen av bristande erfarenhet och höga krav resulterade i att 

sjuksköterskorna började tvivla på det personcentrerade arbetssättet. Hur de upplever detta 

tydliggörs i de två subteman: Att vården kräver goda resurser och att vården kräver kunskap 

och inflytande hos medarbetare. 

5.2.1 Att vården kräver goda resurser 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns hinder för att kunna utföra personcentrerad vård. 

De ville utföra personcentrerad vård men de upplevde att arbetsplatsen inte var anpassad för 

detta. Det personcentrerade arbetssättet upplevdes av sjuksköterskorna som högre 

arbetsbelastning för dem och vid tidsbrist fick sjuksköterskorna utföra vård på ett sätt som 

inte var personcentrerat. Detta motsatte sig deras professionella och etiska värderingar 

(Sharp, Mcallister & Broadbent, 2018; Kjörnsberg et al., 2010; Esmaeili et al., 2014a; Bolster 

et al., 2010; Rosén et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att hinna utföra 

personcentrerad vård eftersom de har medicinska arbetsuppgifter som tar tid. De upplevde 

frustration när de kände att tid inte fanns för alla arbetsuppgifter och de kände sig hjälplösa 

när de inte visste hur de skulle prioritera. Sjuksköterskorna upplevde också att de behövde 

välja mellan tid hos patienten eller att dokumentera. Dokumentationen som egentligen var 

utsedd för att hjälpa sjuksköterskorna i tillämpningen av personcentrerad vård tog tid från 

patienten vilket upplevdes som ironiskt. Sjuksköterskorna menade att om det fanns kollegor 

på vårdavdelningen som avlastade dem från administrativa arbetsuppgifter skulle de uppleva 

mindre stress och få mer tid hos patienten. Dock resulterade den faktiska tidsbristen i att 

sjuksköterskorna upplevde att undersköterskorna var de som träffade patienten mest (Sharp 
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et al., 2018; Kjörnsberg, 2010). Detta gjorde att sjuksköterskorna kände sig splittrade över 

vården de gav och vården de ville ge. Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde ge 

patienten full uppmärksamhet eftersom de hade ansvar för många patienter under 

arbetspasset. De upplevde att de behövde söka efter läkare för att bekräfta ordinationer, söka 

information om patientens undersökningar och att övervaka studenter. Detta upplevde 

sjuksköterskorna som tidskrävande och stressigt och därmed ett hinder för att kunna utföra 

personcentrerad vård (Kjörnsberg et al., 2010; Sharp et al., 2018; Esmaeili et al., 2014a). 

Sjuksköterskorna ville arbeta nära patienten men när det var stressigt på grund av tidsbrist, 

brist på personal och för många arbetsuppgifter upplevdes det som svårt. Sjuksköterskorna 

försökte prioritera att prata med patienten eftersom de upplevde ett värde i att lyssna och 

prata med dem personligen men vid tidsbrist valde de hellre att konsultera med kollegor. 

Därför upplevde sjuksköterskorna frustration när de inte hade tid eller möjlighet att lyssna 

på patienten trots att de gjorde sitt bästa (Rosén et al., 2017). “There was a clear desire and a 

longing to work more closely with patients, but lack of time and many different tasks too 

often made it impossible” (Rosén et al., 2017, s. 29). Sjuksköterskorna upplevde sig 

överväldigade av arbetsbelastningen och hade svårt att koncentrera sig på patientens behov 

vilket bidrog att de i lägre utsträckning kunde utföra personcentrerad vård. Detta och 

tidsbristen gjorde att de upplevde missnöje på arbetsplatsen då de ofta inte hann göra alla 

arbetsuppgifter under arbetspasset. Sjuksköterskorna upplevde negativa känslor och 

självkritik som sedan påverkade privatlivet eftersom de inte kunde släppa arbetet när de kom 

hem (Rosén et al., 2017; Sharp et al., 2018). 

Sjuksköterskorna upplevde att det personcentrerade arbetssättet låter bra i teorin men är 

svårt att utöva i praktiken på grund av den tidsbrist som sjuksköterskorna upplever på 

vårdavdelningen. Sjuksköterskorna trodde att tidsbristen som resulterade i korta möten och 

korta samtal med patienten försvårade möjligheten att bilda en relation med denne. Vid 

tidsbrist och tung arbetsbelastning ansåg sjuksköterskorna att personcentrerad vård var 

opraktiskt i yrkesutövningen. Tid kunde bli orättvist fördelad mellan patienterna eftersom 

sjuksköterskorna inte kunde förutse hur mycket tid de behövde ge till varje patient eftersom 

tiden varierade och berodde på patientens tillstånd (Bolster et al, 2010; Khuan & Hanafiah 

Juni, 2017). ”Participants expressed the opinion that patient involvement during bedside 

handovers was theoretically sound but not practical because of time constraints and the need 

to attend to patients with different level of acuity” (Khuan et al., 2017, s. 219). 

Trots att sjuksköterskorna ofta behövde fokusera på arbetsuppgifter som inte involverade 

patienten uppgav sjuksköterskorna att de kände ett engagemang i att försöka utföra 

personcentrerad vård. De upplevde att de gjorde sitt bästa för att ge personcentrerad vård 

trots att de var splittrade över arbetssättet (Sharp et al., 2018; Esmaeili et al., 2014a). 
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5.2.2 Att kunskap och inflytande krävs 

Sjuksköterskorna hade en önskan om att kunna utföra personcentrerad vård men de var 

kritiska till arbetssättet eftersom de upplevde att detta var påtvingat av sjukhusledningen 

(Rosén et al.,2017). Sjuksköterskorna menade att de hade en bristande kunskap och 

erfarenhet om det personcentrerade arbetssättet. De ansåg därför att det var svårt att vårda 

personcentrerat eftersom de inte var uppdaterade i arbetssättet och inte hade en tydlig 

modell att utgå från. “The nurses mentioned that being out of date in their nursing 

knowledge and practice, being unable to apply their knowledge to their work, and lacking a 

precise viewpoint in the provision of care are significant barriers to patient-centered care” 

(Esmaeili et al., 2014a, s. 5). De beskrev sig som obekväma när de skulle involvera patienten i 

vården och de hade en oro över att kränka patientens värdighet om de ställde en personlig 

fråga vid fel tillfälle. Sjuksköterskorna upplevde också att de hade ett etiskt dilemma över om 

de ville vårda personcentrerat eller inte på grund av att de kände att de gav ifrån sig kontroll 

när de involverade patienten (Khuan et al., 2017; Esmaeili et al., 2014a). De kunde även 

känna sig maktlösa och hindrade att utföra personcentrerad vård när läkarna inte gav dem 

något gehör och saknade förtroende för dem (Larsson et al., 2014; Esmaeili et al., 2014a). 

Sjuksköterskorna beskrev det också svårt att kunna utföra personcentrerad vård på grund av 

att vårdpolitiker hade röstat igenom krav för effektivitet i vården. Detta gjorde att 

sjuksköterskor upplevde ett ökat krav på revision men de kände samtidigt att det inte fanns 

resurser för att kunna leva upp till politikernas krav. Detta bidrog till att sjuksköterskorna 

kände sig maktlösa eftersom de inte kunde påverka sin arbetsplats (Sharp et al., 2018). 

Sjuksköterskorna ansåg att chefer skulle kunna bidra med motivation till att utföra 

personcentrerad vård (Esmaeili et al., 2014a) men de upplevde att cheferna har förlorat 

uppfattningen av hur nutida arbetsmiljöer inom vården ser ut idag eftersom de inte länge 

jobbar ute på vårdavdelningen. De menade att cheferna tror att vården idag ser likadan ut 

som för tjugo år sedan och därmed upplevde sjuksköterskorna att cheferna hade orealistiska 

förväntningar på dem. De upplevde att cheferna prioriterade vårdavdelningens budget 

framför vårdavdelningens möjlighet att kunna utföra personcentrerad vård (Sharp et al., 

2018). Enligt sjuksköterskorna krävde det personcentrerade arbetssättet mycket engagemang 

av dem och dålig inkomst bidrog till att de upplevde att de inte bekräftades tillräckligt för det 

arbete de utförde. Sjuksköterskorna upplevde därmed brist på motivation att utföra 

personcentrerad vård (Esmaeili et al., 2014a). 

Sjuksköterskorna beskrev sjuksköterskeyrket som en blandning mellan medicinsk och 

vårdande kultur och de upplevde sig som en länk mellan patienten och det medicinska 

teamet. Dock uttryckte sjuksköterskorna en oro över att det personcentrerade arbetssättet 

hade blivit till en servicekultur som handlade om att ge service till patienten vilket skapade 

ett tvivel hos sjuksköterskorna om deras yrkesidentitet. Sjuksköterskorna upplevde krav på 

att tillgodose både patientens och dennes anhörigas alla behov och de kände att de hade höga 

krav på att alltid vara tillgängliga. Sjuksköterskorna blev frustrerade när de inte hade 

möjlighet att uppfylla alla patienter och anhörigas önskningar och de var förvirrade över att 

de mer kände sig som en betjänt istället för en sjuksköterska (Mikesell & Bromley, 2012; 

Nilsson et al., 2019). “Many nurses reported feeling increasingly like “tip” workers, maids and 

room attendants, and commented that the hospital was “more like a hotel”. One nurse said, 
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“I’m confused. Am I a nurse or am I a concierge?” (Mikesell et al., 2012, s. 1664). 

Sjuksköterskorna upplevde ett missnöje över att det medicinska arbetet hade nervärderats. 

De upplevde att den personcentrerade vården kunde beskrivas på liknande sätt som att 

kunden, i det här fallet patienten, alltid har rätt och menade att detta gjorde patienten mer 

berättigad och krävande. Sjuksköterskorna uttryckte en oro över att detta försvårade 

samarbetet mellan dem och patienten (Mikesell et al., 2012). 

Sjuksköterskorna tyckte även att det var svårt att utföra personcentrerad vård när miljön på 

vårdavdelningen var anpassad för patienten men inte för dem. Avståndet till patientens rum 

var långt bort från sjuksköterskornas expedition och enkelsalar med stängda dörrar 

separerade patienten från sjuksköterskorna. Detta resulterade i att sjuksköterskorna 

upplevde att relationen med patienten försvårades och att inte arbeta nära patienten fick dem 

att känna sig allt mindre som sjuksköterskor (Mikesell et al., 2012). 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt kommer det föras en diskussion kring metoden, resultatet och etiken för detta 

examensarbete. I metoddiskussionen förs en diskussion kring val av metod och 

datainsamlingsprocess. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot tidigare forskning, 

lagar och det valda teoretiska perspektivet. Till sist förs en diskussion kring etiken för detta 

examensarbete.  

6.1 Metoddiskussion 

Syftet i detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra 

personcentrerad vård på vårdavdelning. Detta gjorde att examensarbetet fick en kvalitativ 

ansats då upplevelser skulle studeras. För att få en djupare förståelse av sjuksköterskors 

upplevelser utan att göra en empirisk studie, då examensarbetet skulle utföras under 10 

veckor, valdes Evans (2002) systematiska litteraturstudie med beskrivande syntes då redan 

bearbetat material skulle analyseras. En styrka med denna metod är att nyckelfynd som 

beskriver likheter och skillnader hittas i olika artiklar för att ge en bred förståelse av 

sjuksköterskors upplevelser. Detta gör att många upplevelser analyseras och kan därmed öka 

examensarbetets trovärdighet och giltighet enligt Polit och Beck (2016). En annan styrka med 

Evans (2002) metod är att den förespråkar att använda citat från de analyserade artiklarna 

för att stärka resultatet. Samtidigt är en svaghet med Evans metod att det finns risk att 

missförstå de vald artiklarnas resultat och därmed få ett förvrängt resultat i examensarbetet. 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) hade kunnat användas om syftet för detta 

examensarbete var att skapa en översikt av sjuksköterskors kunskap om personcentrerad 

vård. Detta hade även gjort det möjligt att använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Men eftersom det fanns en önskan om att skapa en djupare förståelse av sjuksköterskors 
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upplevelser av att utföra personcentrerad vård ansågs Evans (2002) systematiska 

litteraturstudie främja examensarbetet. 

För att söka fram artiklar användes databaserna CINAHL plus och PubMed. Dessa valdes då 

de har publicerade vårdvetenskapliga artiklar i sitt sortiment. För att inte få för brett urval av 

artiklar har vissa avgränsningar gjorts. Dessa var att artiklarna skulle vara granskade enligt 

peer-review, ha engelskt språk och vara högst 10 år gamla. Friberg (2017) menar att det är 

bra att ha en avgränsning på hur många år en artikel får vara då forskningen ständigt 

uppdateras. Östlund (2017) skriver att peer-review funktionen ökar artikelns chans att vara 

vetenskaplig. Dock har inte PubMed peer-review funktionen men då användes istället 

Ulrischweb för att säkerställa att artikeln var vetenskaplig. Vidare användes inklusions- och 

exklusionskriterier vid sökningen av artiklarna. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle 

vara kvalitativa och handla om sjuksköterskors upplevelser av att vårda personcentrerat på 

vårdavdelning. Detta var ett naturligt inklusionskriterium eftersom artiklarna som söktes 

skulle kunna svara på examensarbetets syfte. Exklusionskriterierna var patienter med 

demenssjukdom, barn, palliativ vård och äldreomsorg på äldreboende. Dessa avgränsningar 

gjordes eftersom examensarbetets syfte med dess kontext begränsade artikelsökningen. En 

svaghet i att välja bort dessa artiklar är att upplevelser av olika typer av vård då inte kan 

beskrivas i detta examensarbete. Det är även möjligt att om dessa artiklar inkluderats hade 

resultatet varit detsamma då personcentrerad vård bedrivs i många olika verksamheter.  

I detta examensarbete valdes båda orden person centred care och patient centred care att 

användas vid artikelsökningen. Detta eftersom båda orden dök upp vid sökningen av 

personcentrerad vård i svenska MeSh. Genom att söka vad skillnaderna är i dessa begrepp 

och redogöra för dem i bakgrunden beslutades det att båda begreppen kunde användas i 

examensarbetet. Detta för att det fanns många likheter i begreppen och de anses bidra till en 

individualiserad vård av patienten. Därför inkluderades båda begreppen vid artikelsökningen 

för examensarbetet.  

Syftet i examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra 

personcentrerad vård på vårdavdelning. En styrka med de artiklarna som valdes till 

examensarbetet för att kunna svara på syftet var att alla artiklar beskriver sjuksköterskors 

upplevelser av detta. 2 artiklar som användes till analysen innehöll dock endas fokusgrupp 

intervjuer. En svaghet med att endast gruppupplevelser framhävs i dessa artiklar är att den 

enskilda sjuksköterskans upplevelser inte går att tyda vilket Evans (2002) egentligen menar 

är av störst intresse. Artiklarna anses ändå innehålla betydelsefulla upplevelser om 

personcentrerad vård som svarar på examensarbetets syfte och därför har artiklarna använts 

i examensarbetet. I den ena artikeln som endast innehåller fokusgruppintervjuer framgår det 

ändå personliga upplevelser som tydligt redovisas i artikelns text, vilket anses som en styrka 

till att kunna använda artikeln. 3 andra artiklar som användes till analysen i examensarbetet 

innehöll både observationer och individuella intervjuer med sjuksköterskor. Detta gjorde att 

dessa artiklar ansågs relevanta att användas eftersom fokus lades på de individuella 

intervjuerna. Därför ansågs dessa kunna användas till analysen enligt Evans (2002) metod. 

En styrka med detta är att artikeln inte behöver uteslutas helt eftersom den innehåller både 

observationer och sjuksköterskors personliga upplevelser av ett fenomen. En svaghet med att 
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ha inkluderat artiklar med observationer samt fokusgrupper är att Evans metod delvis 

frångås då Evans menar att artiklar med denna typ av datainsamling är av mindre intresse.  

För att säkerställa att artiklarna som valdes till examensarbetet var av god kvalitet 

utformades en kvalitetsgranskningsmall. Denna mall var inspirerad av Friberg (2017) som 

menar att genom kvalitetsgranskningen av artiklar framkommer det om dessa är lämpliga att 

använda till examensarbetet. Kvalitetsgranskningsmallen för detta examensarbete hade 10 

frågor som kunde besvaras med JA eller NEJ och gav antingen 1 poäng för JA eller 0 

poängför NEJ. För att artikeln skulle inkluderas i examensarbetet behövde den ha 9-10 

poäng och därmed anses ha hög kvalitet. 12 av 13 artiklar fick 10 poäng. En artikel fick 9 

poäng då det inte framgick någon tydlig teoretisk utgångspunkt om personcentrerad vård, 

men den förklarade andra faktorer som ledde fram till en problemformulering inom 

personcentrerad vård. Detta gjorde att artikeln inkluderades i examensarbetet. Alla frågor 

från Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsmall hade kunnat användas för att göra en hårdare 

granskning av artiklarna, men de frågor som användes till kvalitetsgranskningsmallen ansågs 

uppfylla kraven för att identifiera en vetenskaplig artikel av god kvalitet.  

Polit och Beck (2016) skriver att det är viktigt att kvalitativa arbeten är av bra kvalitet och 

trovärdiga. Trovärdigheten visas genom att analysen av data ska vara tillförlitlig. 

Trovärdighet innebär att data inte ska omtolkas. Detta innebär att endast deltagarnas 

upplevelser återges i resultatet och inte omtolkas. Detta gjorde att en beskrivande syntes 

utifrån Evans (2002) användes då detta gör att texten i artiklarna inte får omtolkas för att 

gynna examensarbetets syfte. För att minimera risken för feltolkning översattes artiklarnas 

resultat från engelska till svenska med hjälp av internetbaserade ordlistor så textnära som 

möjligt. Överförbarhet enligt Polit och Beck (2016) innebär att resultatet av studien ska 

kunna ge samma resultat om den tillämpas på andra deltagare och andra sammanhang. 

Detta innebär att texten ska vara tydligt skriven så läsaren kan utvärdera resultatet. Detta 

examensarbete anses vara överförbart då artiklarna är gjorda i olika länder med olika 

sjuksköterskor, vilket ökar chanserna att resultatet kommer bli likartat om det skulle 

tillämpas i andra sammanhang. Giltighet menar Polit och Beck (2016) uppnås genom att 

studien undersöker det som var ämnat att undersökas. Därför är det viktigt att beskriva 

metoden. I detta examensarbete redovisas metoden utförligt så att läsaren kan följa 

tillvägagångssättet vid metod, datainsamling och analys. Genom detta ökar examensarbetets 

giltighet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I början av detta examensarbete fanns en viss förförståelse för vad resultatet skulle kunna bli 

men under arbetets gång och genom att analysera artiklarna så textnära som möjligt utan 

omtolkning och utan att aktivt välja bort de artiklar som inte stämde överens med förutfattat 

resultat upptäckte författarna att resultatet inte blev som förväntat.  

I examensarbetets resultat visade det sig att sjuksköterskorna hade positiva upplevelser när 

hela vårdteamet vårdade utifrån det personcentrerade arbetssättet med patienten i fokus. 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick en större inblick i patientens omvårdnad tack vare att 
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den personcentrerade vården bidrog till ett bra samarbete och en mer givande 

kommunikation i vårdteamet. Sjuksköterskorna menade att det var viktigt att alla i 

vårdteamet tog sitt ansvar och gemensamt utförde en personcentrerad vård av hög kvalitet 

för patienterna. Watson (1993) menar att det är viktigt att undvika förutfattade meningar om 

patienter. Dessa har ofta en grund i äldre vårdtraditioner och främjar inte att sjuksköterskan 

tar del av patientens personliga upplevelser av vården. Sjuksköterskorna upplevde 

jobbtillfredställelse när hela vårdteamet var enigt med en vilja att erbjuda patienterna en 

personcentrerad vård. Det framgick däremot tydligt att sjuksköterskorna upplevde ett hinder 

att kunna utföra personcentrerad vård när det fanns kollegor som inte hade förståelse för 

patientens helhet. Detta kan motsvara det Sharp, Mcallister och Broadbent (2015) och Ortiz 

(2018) skriver om att patienterna ville att sjuksköterskorna skulle ha förståelse för kulturella 

normer och därmed individuella behov. Sjuksköterskorna trodde att vårdteamets personliga 

egenskaper var av stor betydelse i vilken utsträckning personcentrerad vård tillämpades. 

Watson (1993) skriver att sjuksköterskan har en moralisk skyldighet och ska ha en vilja att 

värna om patientens värdighet. Något som kunde underlätta sjuksköterskornas möjlighet att 

utföra personcentrerad vård var när de hade erfarna kollegor som var inspirerande i sitt sätt 

att vårda personcentrerat. Sjuksköterskorna menade även att det var värdefullt med kollegor 

som kunde ge stöd eftersom det personcentrerade arbetssättet kunde vara krävande. 

Arbetssättet gav vårdteamet en bättre sammanhållning och det ingav känslan av att vara ett 

team istället för en grupp av kollegor. I vårdteamet var alla betydelsefulla och hjälpte 

varandra när stöd eller råd behövdes. Trots att sjuksköterskorna var införstådda i att det 

personcentrerade arbetssättet kunde ta lång tid att införas på arbetsplatsen trodde de ändå 

att detta arbetssätt var framgångsrikt.  

Sjuksköterskorna upplevde att den personcentrerade vården möjliggjorde en vårdande 

relation sjuksköterskan och patienten emellan. Sjuksköterskorna skulle bjuda in patienten 

och dennes anhöriga till en ömsesidig relation där det var viktigt att alla parter fick synas. 

Detta skulle kunna jämföras med det som Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver i 

kompetensbeskrivningen, att sjuksköterskan har ett ansvar att den personcentrerade vården 

ska genomföras i partnerskap med både patienten och dennes anhöriga. Partnerskapet ska 

bygga på patientens berättelse och med respekt för både den unika patienten och dennes 

anhöriga. Genom detta kunde patientens unika behov framhävas. Anhöriga menar att 

delaktighet i patientens vård är betydelsefullt och de upplever en tillit till sjuksköterskorna 

när de involveras. Dessutom menar anhöriga att de har värdefull information om patienten 

som kunde gynna sjuksköterskorna i vården av patienten (Alashahrani, Magarey & Kitson, 

2018; Mackie, Mitchell & Marshall, 2019; Tobiano, Chaboyer & McMurry, 2012).  

Det visade sig vara lättare att skapa en vårdande relation med de patienter som 

sjuksköterskorna träffat kontinuerligt på vårdavdelningen under en tid. Ett sätt att bilda en 

relation och lära känna patientens personlighet var att prata med patienten om vardagliga 

saker som exempelvis familj, jobb och intressen. Genom att bilda en relation med patienten 

menade sjuksköterskorna att de kunde se patienten som en person och se personen bakom 

sjukdomen vilket alltid ska beaktas enligt GPCC Centrum för personcentrerad vård (2017). 

Även Watsons (1993) teori säger att sjuksköterskan behöver komma ifrån ett objektivt, 

opersonligt sätt att vårda vilket kan liknas med att det är viktigt att inte se patienten som en 

sjukdom utan istället bör patienten beaktas som en person med unika upplevelser och behov. 
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Watson beskriver en jag-du relation mellan sjuksköterskan och patienten vilket 

överensstämmer med det personcentrerade arbetssättet. Sjuksköterskorna upplevde att 

personcentrerad vård var större en traditionell vård. De menade att vårda personcentrerat 

var när de kunde göra det lilla extra för patienten, vilket Håkansson Eklund et al. (2018) 

menar kännetecknar sjuksköterskans utförande av personcentrerad vård, att kunna bryta 

normer för att kunna anpassa vården efter patientens önskemål. Detta sågs även stämma 

överens med patienternas upplevelser. Sharp et al. (2015) skriver att patienterna uppskattade 

när sjuksköterskorna vårdade utöver sina ordinarie arbetsuppgifter och uppmärksammade 

de små betydande sakerna för patienten som var värdefulla. Även sjuksköterskorna ansåg att 

det personcentrerade arbetssättet inkluderade att kunna vara flexibel för att kunna möta 

patientens unika behov. Detta kunde också innebära fysisk kontakt i form av att ge patienten 

en kram eller hålla patientens hand när sjuksköterskan bedömde att patienten behövde det. 

Den transpersonella omsorgsrelationen enligt Watson (1993) beskriver att sjuksköterskan 

med sin skicklighet ska kunna bedöma patientens behov och via både ord och handlingar 

bekräfta dessa.  

Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde att relationen gav större möjlighet till 

patienterna att bli delaktig i sin vård och sjuksköterskorna ansåg att det var fel att inte 

involvera dem i vårdteamet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) och 

Patientlagen (SFS, 2014:821) har alla patienter rätt till en trygg och säker vård som 

inkluderar delaktighet och självbestämmande i vård och behandling. PL (SFS, 2014:821) 

beskriver att alla patienter har rätt till den information de önskar om sin vård samt att om 

patienten samtycker ska även patientens anhöriga involveras i vården. Sjuksköterskorna 

upplevde att det personcentrerade arbetssättet som genererade i att patienterna var delaktiga 

i sin vård bidrog till en säker vård av hög kvalitet. Patienterna menade att delaktighet och 

information om sjukdomstillståndet var av stor betydelse. Att inte få känna sig delaktig och 

stängas ute från information upplevdes frustrerande och hopplöst. Detta kunde leda till att 

patienterna upplevde misstro till vården (Lu, Kerr & McKinlay, 2014; Esmaeili, Cheraghi & 

Salsali, 2014b). 

Sjuksköterskorna upplevde dock att det fanns hinder för att kunna utföra personcentrerad 

vård. Det personcentrerade arbetssättet krävde mycket av sjuksköterskorna och vid tidsbrist, 

hög arbetsbelastning och personalbrist upplevde sjuksköterskorna arbetssättet som 

övermäktigt för dem. Sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde utföra personcentrerad 

vård för att de hade för många arbetsuppgifter som inte involverade tid hos patienterna. De 

kände att de ofta var tvungna att välja mellan administrativa och medicinska uppgifter 

istället för tid hos patienterna. Eftersom sjuksköterskor enligt Patientdatalagen (SFS, 

2008:355) har skyldighet att föra patientjournal kunde detta innebära att sjuksköterskorna 

upplevde att de var tvungna att dokumentera innan de kände att de kunde ge tid till 

patienterna. Samtidigt har HSL (SFS, 2017:30) som mål att kunna erbjuda en god vård till 

alla patienter, vilket blir svårt när patienterna upplevde att deras vård blev lidande när 

sjuksköterskorna inte hade tid för dem (Sharp et al., 2015; Ortiz, 2018). Ett förslag hur detta 

skulle kunna tillämpas i praktiken är att sjuksköterskorna dokumenterar tillsammans i 

samråd med patienten. Detta bidrar både till att sjuksköterskan fysiskt ger tid till patienten 

samtidigt som patientens delaktighet kan stärkas eftersom dokumentationen blir baserad på 

patientens berättelse och upplevelser. Enligt Lu et al., (2014) och Esmaeili et al., (2014b) 
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upplevde patienterna som var med i överrapportering på vårdavdelningen ökad delaktighet 

när rapporteringen skedde tillsammans med dem. Patienterna menade att vården blev mer 

personlig och av högre kvalitet för dem. Dessa upplevelser skulle kunna efterliknas om 

patienterna fick vara med när sjuksköterskorna dokumenterade i deras journal och Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) skriver att sjuksköterskan ska dokumentera i partnerskap med 

patienten. Även om tidsbrist har konstaterats, skulle positiva upplevelser hos både 

sjuksköterskorna och patienterna kunna skapas genom detta. Vid dokumentation hos 

patienterna skulle de kunna uppleva att sjuksköterskorna gav tid och lyssnade på dem 

samtidigt som de dokumenterade. För sjuksköterskornas vinning blir dokumentationen hos 

patienterna baserad på patienternas egna ord samtidigt som de skulle spendera mer tid hos 

patienterna istället för på sjuksköterskeexpeditionen.  

Andra arbetsuppgifter som tog sjuksköterskornas tid från patienterna var att de behövde 

söka efter läkare angående läkemedelsordinationer och patientundersökningar. Detta bidrog 

till att de upplevde sig splittrade över att de inte hann ge uppmärksamhet till alla patienter. 

De menade att det var svårt att utföra personcentrerad vård till alla patienter eftersom vissa 

av dem krävde mer tid än andra. Med andra ord upplevde sjuksköterskorna att tiden blev 

ojämn fördelad mellan patienterna. Upplevelsen av att vara överväldigad av den stressiga 

arbetsmiljö som sjuksköterskorna arbetade i resulterade i att de hade svårt att släppa arbetet 

när de kom hem. Trots detta upplevde patienterna att sjuksköterskorna som utförde 

personcentrerad vård tog sig tid för dem. De menade att sjuksköterskorna trots att de hade 

mycket att göra under sitt arbetspass så stressar de inte hos dem (Sharp et al., 2015; Ortiz, 

2018). 

Sjuksköterskorna upplevde också att det personcentrerade arbetssättet var påtvingat av 

sjukhusledningen och att vårdpolitiker ställde höga krav på kvalitén av vården de skulle ge. 

Sjuksköterskorna ansåg att de varken hade resurser eller kunskap att leva upp till 

politikernas och sjukhusledningens förväntningar. Detta fick sjuksköterskorna att uppleva 

maktlöshet och svagt inflytande på sin arbetsplats eftersom de ville men samtidigt upplevde 

att de inte kunde utföra personcentrerad vård. Resultatet visade också att sjuksköterskorna 

hade delade meningar om att göra patienten delaktig i vården. Utöver tidsbrist så kände de 

sig obekväma på grund av okunskap och dålig uppdatering av det personcentrerade 

arbetssättet vilket bidrog till att de istället valde att inte involvera patienterna. Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) redogör att varje sjuksköterska personligen ansvarar för att 

utföra personcentrerad vård men också har ett ansvar att hålla sig uppdaterad med 

kunskapsutveckling inom yrket. Det framgår även i kompetensbeskrivningen, HSL (SFS, 

2017:30) och PL (SFS, 2014:821) att vården ska utföras i partnerskap mellan patienten och 

sjuksköterskorna som ska generera i delaktighet för patienten. Detta ger sjuksköterskorna 

orätt till att inte involvera patienterna i deras vård. Sjuksköterskorna upplevde även att den 

vårdande kulturen hade blivit till en servicekultur på grund av det personcentrerade 

arbetssättet och de upplevde att deras värde och kunskap förminskades. De menade att det 

personcentrerade arbetssättet gav mer makt åt patienterna och ställde högre krav på 

sjuksköterskorna. Detta var uppskattat av patienterna men inte alltid av sjuksköterskorna 

eftersom de började tvivla på sin yrkesidentitet när de medicinska uppgifterna nedvärderades 

och de istället mer kände sig som en betjänt. Trots detta uttryckte sjuksköterskorna ett 
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engagemang för att utföra personcentrerad vård men det framstår som att det krävs en stark 

kärlek till sitt yrke för att orka och vilja vårda personcentrerat. 

6.3 Etikdiskussion 

För att de utvalda artiklarna skulle inkluderas i examensarbetet ansågs det viktigt att dessa 

hade blivit granskade av en etisk kommitté. Codex (2018) och Vetenskapsrådet (2017) menar 

att det är viktigt att forskning som involverar människor genomgått en etikprövning för att 

skydda människors rättigheter när de deltar i studier. Då samtliga artiklar i examensarbetet 

redogör för att de har blivit etiskt granskade och informerat deltagarna om studien ansågs 

artiklarna uppfylla detta krav. Enligt Codex (2018) är det också viktigt att publicerat 

vetenskapligt material är peer-review granskade för att anses vara vetenskapliga. Detta 

uppfyllde examensarbetets artiklar då peer-review och Ulrichweb funktionen användes under 

artikelsökningen. För att upprätthålla god forskningssed ska enligt Codex (2018) och 

Vetenskapsrådet (2017) metod och resultat redovisas vilket examensarbetet gör. Författarna 

till detta examensarbete har också varit sanningsenliga med resultatet och redovisat detta 

öppet vilket stämmer överens med att ha god forskningssed. Referenser i detta 

examensarbete har skrivits i enlighet med APA (American Psycological Association, 2019) för 

att undvika att plagiera artiklarna som används. Då alla artiklar i examensarbetet var skrivna 

på engelska behövde de översättas till svenska för att författarna till detta examensarbete inte 

har engelska som modersmål. För att översätta artiklarna användes internetbaserade 

ordlistor och artiklarnas resultat diskuterades flitigt för att undvika att misstolka innehållet i 

artiklarna, detta eftersom vissa ord och innebörder kan vara svåra att översätta från engelska 

till svenska. Citat som användes i examensarbetets resultat för att stärka teman skrevs på 

originalspråket för att inte riskera att ändra innebörden. Det har varit en naturlig del under 

examensarbetet att följa god forskning och dokumentationssed. 
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7 SLUTSATS 

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att utföra 

personcentrerad vård på vårdavdelning. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde att utförandet av personcentrerad vård både var underlättande och krävande för 

dem. De upplevde att det personcentrerade arbetssättet gynnade vårdteamet till ett bra 

samarbete och möjliggjorde en vårdande relation mellan sjuksköterskorna och patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde att genom den vårdande relationen kunde personen bakom 

sjukdomen synliggöras. Personcentrerad vård upplevdes som att patienten har rätt till att få 

vara delaktig i sin vård och de menade att det var oetiskt att inte involvera dem. Dock 

upplevde sjuksköterskorna att det fanns hinder för att kunna utföra personcentrerad vård. 

De menade att den låter bra i teorin men är svårt att utöva i praktiken, på grund av bristande 

förutsättningar i verksamhetens resurser i form av tid och personal. Även bristande kunskap 

och oerfarenhet var något som sjuksköterskorna upplevde som ett hinder för att kunna utföra 

personcentrerad vård. Sjuksköterskorna upplevde också oro kring att det personcentrerade 

arbetssättet hade blivit omgjort till en servicekultur, vilket skapade tvivel om deras 

yrkesidentitet. Trots att sjuksköterskorna upplevde olika hinder för att kunna vårda 

personcentrerat hade de ett engagemang och upplevde att de gjorde sitt bästa för att kunna 

utföra personcentrerad vård. Utifrån resultatet blev slutsatsen att sjuksköterskorna vill utföra 

personcentrerad vård men anser sig behöva mer kunskap och stöd i form av personalresurser 

i verksamheten för att kunna möjliggöra detta. Konsekvenserna av denna slutsats kan vara 

att sjuksköterskornas upplevda hinder för att kunna utföra personcentrerad vård synliggörs 

och bidrar till en möjlighet att förbättra verksamheterna.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans kärnkompetenser och forskningen bör 

fortsätta att undersöka och utveckla detta arbetssätt för att fler ska kunna tillämpa det. Detta 

då det framkom att sjuksköterskorna vill tillämpa personcentrerad vård men upplever hinder 

i utförandet. Ett förslag på vidare forskning är att undersöka hur verksamheterna kan stötta 

sjuksköterskorna i att utföra personcentrerad vård. Det vore även intressant att undersöka 

hur den personcentrerade vården utförs inom psykiatriska vårdavdelningar både ur ett 

sjuksköterske-och patientperspektiv eftersom vid datainsamling till detta examensarbete 

upplevdes det finnas lite forskning inom det ämnet. 
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vård. 

 

Kritisk etnografi 

med fokusgrupp 

samt individuella 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor 

samt undersökning 

av vårdplanerings 

dokument. Data 

analyserades 

hermeneutiskt. 

Resultatet beskrev 

sjuksköterskors 

upplevlerser av att 

det fanns en rad 

faktorer i deras 

arbetsmiljö som 

gjorde att det inte 

kunde tillämpa det 

personcentrerade 

arbetssätt de 

önskade. 

10/10 

 

Nilsson, A., 

Edvardsson, 

D., & Rushton, 

C.  

Journal of 

Clinical 

Nursing. 2018. 

 

Nr. 9 

 

Nurses’ 

descriptions of 

person-centred 

care for older 

peoplein an 

acute medical 

ward-on the 

indivudual, 

team and 

organisational 

levels’. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att ge äldre 

personer 

personcentrerad 

vård på en akut 

medicinsk 

avdelning. 

 

Kvalitativ design 

med individuella 

semistrukturerade 

intervjuer med 8 

legitimerade 

sjuksköterskor 

samt 3 intervjuer i 

par. Data 

analyserades enligt 

Graneheim och 

Lundman. 

 

Sjuksköterskorna 

beskrev 

personcentrerad 

vård utifrån tre 

olika nivåer; 

individ, team och 

organisation. 

 

10/10 

 

Oxelmark, L., 

Ulin, K., 

Chaboyer, W., 

Bucknall, T., & 

Ringdal, M. 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences. 

2018.  

Registered 

Nurses’ 

experiences of 

patient 

participation in 

hospital care: 

supporting and 

hindering 

factors patients 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

fördelar med 

patient-

delaktighet samt 

hinder för att 

utföra detta.  

 

Kvalitativ design 

med individuella 

intervjuer med 20 

sjuksköterskor. 

Data analyserades 

med tematisk 

innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde att en 

viktig faktor för att 

göra patienterna 

delaktiga vara att 

tillämpa 

personcentrerad 

vård. Genom detta 

ta del av patientens 

berättelse, 

10/10 

 



 9  

 

Nr. 10 

 

participation in 

care.  

 

inkludera dem i 

vårdbeslut, 

respektera deras 

kunskap samt se 

dem som en 

person. 

Rosén, H., 

Gagnemo 

Persson, R., & 

Persson, E.  

Nordic Journal 

of Nursing 

Research. 

2017. 

Nr. 11 

 

Challenges of 

patient-focused 

care: Nurses’ 

descriptions and 

observations 

before and after 

intervention. 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

deras patient-

fokuserade vård 

före och efter 

metodbyte från 

ett traditionellt 

till ett 

personcentrerat 

arbetssätt. 

 

Kvalitativ design 

med observationer 

och individuella 

uppföljnings-

intervjuer med 8 

sjuksköterskor. 

Data analyserades 

med 

innehållsanalys 

enligt Graneheim 

och Lundman.  

 

Sjuksköterskor 

upplevde att de vill 

vara nära 

patienterna men 

upplevde hinder 

genom tidsbrist. 

 

10/10 

 

Ross, H., Mary 

Tod, A., & 

Clarke, A. 

Journal of 

Clinical 

Nursing. 2014. 

 

Nr. 12  

 

Understanding 

and achieving 

person-centred 

care: the nurse 

perspective.  

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

förståelse och 

deras 

möjligheter att 

utöva 

personcentrerad 

vård på en akut 

medicinsk 

avdelning.  

 

Kvalitativ studie 

med 

semistrukturerade 

intervjuer i grupp 

samt individuellt 

med 14 

sjuksköterskor. 

Data analyserades 

med ramanalys.  

 

Sjuksköterskorna 

hade en tydlig 

förståelse av 

personcentrerad 

vård i deras arbete. 

De poängterade 

stor vikt på 

relationer, 

personalens 

kompetens och att 

respektera den 

principer som 

ingår i 

personcentrerad 

vård.  

 

10/10 

 



 10  

Sharp, S., 

Mcallister, M., 

& Boardbent, 

M. Australian 

College of 

Nursing. 2018. 

Nr. 13 

The tension 

between person 

centred and task 

focused care in 

an acute 

surgical setting: 

A critical 

ethnography. 

Att undersöka 

hur 

arbetskulturen 

påverkar 

sjuksköterskors 

möjlighet att 

utföra 

personcentrerad 

vård.  

Kritisk etnografi 

med fokusgrupp 

samt individuella 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor 

samt undersökning 

av vårdplanerings 

dokument. Data 

analyserades 

hermeneutiskt.  

Resultatet beskrev 

sjuksköterskors 

upplevlerser av att 

det fanns en rad 

faktorer i deras 

arbetsmiljö som 

gjorde att det inte 

kunde tillämpa det 

personcentrerade 

arbetssätt de 

önskade. 

9/10 
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