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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund Personcentrerad vård handlar om att se personen bakom sjukdomen och skapa 
en individanpassad vård utifrån patientens livsvärldsperspektiv. Tidigare forskning visar att 
patientens tankar kring personcentrerad vård innebär att bli sedd och lyssnad på. När 
patienten erfara att sjuksköterskor inte har tid för att lyssna skapas ett missnöje för vården. 
Sjuksköterskors bemötande beskrivs därför vara av stor betydelse för patientens 
välbefinnande. 
 
Syfte Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt 
vid vård på sjukhus. 
 
Metod Systematisk litteraturstudie av kvalitativ ansats med beskrivande syntes enligt Evans 
(2002).  
 
Resultat Sjuksköterskor erfor att ett personcentrerat arbetssätt handlade om ett gott 
bemötande och att involvera patienten i sin egen vård vilket resulterade i ett välbefinnande. 
Patientens tankar och värderingar bör lyssnas på och respekteras i vårdandet. Sjuksköterskor 
ansåg också att arbetssättet var tidskrävande men att med hjälp av kommunikation och 
information kunde en patientsäker vård utföras. 
 
Slutsats Ett personcentrerat arbetssätt handlar om att vårda patienten utifrån dennes 
livsvärldsperspektiv samt att ge patienten möjlighet att vara involverad och delaktig i vården. 
Det personcentrerade arbetssättet främjas av en god vårdmiljö innefattande ett bra 
samarbete mellan kollegor och en god kommunikation mellan patient och sjuksköterskor. 
 
Nyckelord Bemötande, Delaktighet, Kommunikation, Personcentrerat arbetssätt, 
Självbestämmande, Vårdande



ABSTRACT  

 
Background Person-centred care is about viewing the patient behind the disease. It’s also 
about creating an individualised care from the patient’s wishes. Previous research shows that 
the patients’ views on person-centred care include being seen and heard. When the patient 
experiences that the nurse doesn’t take time to listen, it creates dissatisfaction for the care. 
Nurse treatment are therefore described to be of great importance for the wellbeing of the 
patient. 
 
Aim The aim was to describe nurses’ experience of person-centred care in a hospital.  
 
Method A systematic literature study with a qualitative approach and a descriptive synthesis 
according to Evans (2002) method.  
 
Result Nurses experienced that person-centered care was about a good patient treatment 
and involving the patient in their own care, which resulted in a well-being. The patient's 
thoughts and values should be respected. Nurses also felt that person-centred care was time-
consuming but resulted in safe care. 
 
Conclusion Person centred care is about caring for the patient from their life-world 
perspective and to give the patient an opportunity to participate and being involved in their 
own care. Person centred care is promoted by a good caring environment according to a good 
teamwork and communication between patients and nurses.  
 
Keywords Caring, Communication, Participation, Person centred care, Self-determination, 
Treatment 
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1 INLEDNING 

I möten med människor är det av vikt att sjuksköterskor skapar tillit och förtroende för att 
lindra lidande och främja hälsa. Personcentrerad vård är ett arbetssätt som innebär att 
personen och inte sjukdomen ska vara i fokus och där vårdrelationen bygger på 
kommunikation, information och delaktighet.  
 
Intresset för personcentrerad vård uppkom under studier på Mälardalens Högskola då 
begreppet har varit återkommande under utbildningen. Arbeta på ett personcentrerat 
arbetssätt innebär att vara närvarande i vården och att vara öppen för patientens livsvärld. 
Utifrån detta kan en individanpassad vård skapas där fokus ligger på patienten och inte 
sjukdomen. Under utbildningens gång har det ett flertal gånger genomförts 
verksamhetsförlagd utbildning, så kallade VFU-perioder, bland annat på vårdavdelning och 
inom äldreomsorgen. Utifrån de egna erfarenheterna har både teoretisk och praktisk 
kunskap skapat ett intresse för detta ämne. Intresset har utvecklats vidare då det är av stor 
vikt att alltid se personen som vårdas och betydelsen av att få individen att känna sig sedd 
och hörd. Under VFU-perioderna har det uppmärksammats att sjuksköterskor har väldigt 
många arbetsuppgifter och mycket fokus ligger på det medicinska, vilket kan försvåra 
applicerandet av en personcentrerad vård.  
 
En forskargrupp på Mälardalens Högskola har skickat in ett förslag med intresseområden för 
studenter som ska skriva uppsatser. På listan fanns personcentrerad vård med som 
intresseområde, vilket upplevdes intressant och relevant för nutida vårdande. Det gjorde 
valet för detta arbete självklart. Som student är ämnet relevant för en framtida yrkesroll som 
sjuksköterska. Upplevelser av den personcentrerade vården bör därför lyftas fram för att 
kunna skapa en förtroendeingivande vårdrelation vilket kan bidra till en god hälsoprocess 
hos patienten.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en definition av centrala begrepp. Därefter beskrivs patientens 
livsvärld, personcentrerad vård utifrån historia och tidigare forskning följt av patientens 
erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt, relevanta styrdokument och ett 
vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv. Bakgrunden avslutas med en sammanfattande 
problemformulering.  
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2.1 Definition av centrala begrepp 
Nedan presenteras några centrala begrepp som är återkommande för detta arbete. 
Begreppen kommer att förklaras utifrån hur de kommer att användas i detta arbete. De 
begrepp som kommer att definieras är patient samt anhörig och närstående. 

2.1.1 Patient 
Övergången till att bli patient innebär en förändring där människan kliver in i ett nytt 
sammanhang där tillvaron inte speglar det normala. Miljön, handlingar och förhållningssätt 
ändras från det vardagliga vilket kan uppfattas som omtumlande och främmande (Ekebergh, 
2015a). I detta arbete kommer begreppet patient användas när en person som drabbas av 
förändring i ohälsa söker sjukvård och kommer i kontakt med hälso- och sjukvårdspersonal i 
form av sjuksköterskor.  

2.1.2 Anhörig och närstående 
Anhörig och närstående beskrivs vara personer som är involverade i patientens livsvärld och 
situation där även de närstående drabbas av det som den lidande patienten utsätts för 
(Ekebergh, 2015a). Socialstyrelsens (2019) definition av anhörig och närstående presenteras i 
en termbank där begreppet anhörig beskrivs som en person inom familjen eller bland de 
närmaste släktingarna. Närstående beskrivs som en person som den enskilde anser sig ha en 
nära relation till (Socialstyrelsen, 2019b). I detta arbete kommer begreppet närstående att 
användas utifrån Socialstyrelsens definition. 

2.2 Patientens livsvärld 
Vårda utifrån patientens livsvärld är återkommande i det personcentrerade arbetssättet. 
Begreppet kommer därför att förklaras för att en förståelse ska kunna skapas över hur 
begreppet kommer att användas i det här arbetet.  
 
Patientens livsvärld är en individuell värld uppbyggd av personliga erfarenheter och 
upplevelser som tillsammans bygger upp en inställning till den världen. Patienten måste ha 
möjlighet att påverka sin egen vård för att kunna skapa en förståelse till sin egen livssituation 
vilket kan hjälpa patienten att lindra sitt lidande. Vårda utifrån patientens livsvärld innebär 
att sjuksköterskor förmår att se patienten i sitt eget sammanhang där individens autonomi 
och delaktighet är i fokus för vårdandet. Sjuksköterskor måste också i sitt vårdande vara 
lyhörda för hur den individuella patienten upplever hälsa, sjukdom, lidande och vårdande. 
Väsentliga delar i vårdande är att vårda utifrån patientens livsvärld genom att vara öppen och 
uppmärksam på patientens tidigare erfarenheter och upplevelser (Ekebergh, 2015b).  
 
Centrala begrepp som är återkommande inom livsvärldsbegreppet är den levda kroppen, 
öppenhet och följsamhet samt sammanhang. Begreppen ska underlätta förståelsen för 
patientens perspektiv. Den levda kroppen förklaras som en helhet där både det fysiska, 
psykiska och existentiella är i ständigt samspel med varandra och omgivningen. Öppenhet 
och följsamhet beskrivs utifrån att vårdaren behöver ha en öppenhet för den aktuella 
patienten oavsett tidigare erfarenheter. Begreppet sammanhang förklaras utifrån att 
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människan alltid befinner sig i ett sammanhang och att det är i relationen till sammanhanget 
som en mening och hållning till livet skapas (Ekebergh, 2015b).  

2.3 Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård är ett arbetssätt som fokuserar på människan bakom sjukdomen. Detta 
arbetssätt är växande och förekommer allt oftare på arbetsplatser och vårdavdelningar runt 
om i världen.  

2.3.1 Historik om personcentrerad vård 
Begreppet personcentrerad vård har sin start under 1960-talet inom den humanistiska 
psykologin där Tom Kitwood beskrivs vara den forskare som bedrev ett arbete mot det 
personcentrerade arbetssättet. Kitwood argumenterade för att sjukvårdspersonal ska arbeta 
personcentrerat där det är av vikt att se personen bakom sjukdomen. Även om sjukdomen 
gör det svårt för patienten att uttrycka känslor, behov, upplevelser och önskemål. Vidare 
beskrivs personcentrerad vård som en vård där hela patienten ska stå i fokus och där 
patienten inte bara ska ses som en sjuk patient utan en helhet där andliga, existentiella, 
sociala och psykiska behov ska uppmärksammas i lika stor grad som de fysiska behoven. Med 
detta menas att sjuksköterskor ska bekräfta den enskilde patienten samt dennes upplevelser 
av sin egen vårdsituation. Även tre nyckelbegrepp beskrivs i samband med personcentrerad 
vård. Begreppen är partnerskap, patientberättelsen och dokumentation. Partnerskap är av 
vikt i den personcentrerade vården och innebörden av partnerskap förklaras som en 
ömsesidig respekt för varandras kunskap. Det betyder att både sjuksköterska och patient ska 
känna en förståelse för varandras situation och kunskap. Patientberättelsen förklaras utifrån 
att patientens egen berättelse ska ligga till grund för att gemensamt gå vidare och besluta om 
behandling och vårdplan. Dokumentation förklaras genom att patientens hälsostatus ska 
dokumenteras in i journalen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver hur sjuksköterskor har en betydande roll i 
vårdrelationen där en öppenhet och ett intresse för patientens livsberättelse är av stor vikt. 
En personcentrerad vård beskrivs ge ett ökat välbefinnande både hos patienten och 
närstående, ett ökat samspel mellan patient och sjuksköterska, kortare vårdtider och ett 
bättre arbetsklimat för vårdpersonalen som tillämpar en personcentrerad vård.  

2.3.2 Tidigare forskning om personcentrerad vård 
Personcentrerad vård beskrivs utifrån fyra olika delar; förutsättningar, vårdmiljön, 
personcentrerade processer och förväntade resultat. De olika delarna fungerar som ett 
ramverk där arbetet sker utifrån och in för att nå förväntade resultat. Förutsättningar 
handlar om sjuksköterskors kompetens vilket innebär att sjuksköterskor ska vara 
kvalificerade och ha den kunskap som krävs för varje individs ohälsa. Vårdmiljön innefattar 
de resurser som finns tillgängliga för individen och hur personalen samarbetar för att kunna 
ge den bästa vården. För att ha möjlighet att kunna ge den bästa vården ska olika 
professioner kunna samarbeta med varandra. Personcentrerade processer handlar om den 
vård som sjuksköterskor föreslår för patienten och ska vara en vård som är byggd utifrån ett 
personcentrerat omvårdnadsperspektiv. Vidare beskrivs det vara ett arbetssätt som fokuserar 
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på patientens erfarenheter och att patientens självbestämmande är avgörande för vilken vård 
som ska utföras. Sjuksköterskor kan göra valen enklare för patienten genom att ge tydlig 
information så att patienten vet vad varje procedur betyder och innebär. Vidare handlar den 
personcentrerade processen om kommunikation, vilket är en förutsättning för att 
tillsammans kunna besluta och komma fram till den vård som passar bäst för den unika 
individen (McCance & McCormack, 2017).  
 
Vårda utifrån att patienten står i centrum resulterar i ett större antal nöjda patienter och ett 
bättre hälsoresultat. Vidare förklaras hur patienten ska ha möjlighet att ha tillgång till all 
information som krävs för att kunna bli inkluderad i alla beslut gällande den egna vården. 
Arbeta på ett personcentrerat sätt innebär att möta patientens behov och skapa en trygghet i 
vården. Det är av vikt att se patienten utifrån en helhetssyn samt att involvera patientens 
närstående i den vård som ges (Docteur & Coulter, 2012). Kontinuerligt kommunicera med 
både patienten och dess närstående är av vikt i en personcentrerad vård. Kommunikation i 
kombination med att lyssna, känna och att se personen bakom sjukdomen är påverkande 
delar i den personcentrerade vården. Vidare beskrivs hur ledarskap, vilja och utveckling är 
grunder för att sjuksköterskor ska kunna arbeta på ett personcentrerat arbetssätt (McCance, 
Slater & McCormack, 2008). 

2.4 Patientens erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt 
Information, delaktighet och tid är återkommande beståndsdelar som anses vara av vikt 
utifrån patientens erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt. Vidare presenteras några 
delar som patienten tycker är av vikt för att känna sig sedda och delaktiga under sin vårdtid. 
Exempel på dessa delar är respekt, tid, kompetens, information och viljan att se patientens 
behov (Robinson, Callister, Berry & Dearing, 2008). Ett personcentrerat arbetssätt utifrån 
patientens perspektiv handlar om att patienten ska bli sedd och lyssnad på. Det innefattar 
också en vilja av ett lärande från den kunskap som sjuksköterskor förmedlar i vårdmötet 
(Sladdin, Chaboyer & Ball, 2018).  
 
Ett aktivt lyssnande i kombination med ett lärande förklaras vara av vikt inom den 
personcentrerade vården. Patientens erfarenheter visar en önskan om att sjuksköterskor ska 
tilldela information och lära patienten om den aktuella sjukdomen samt den medicinering 
och dess biverkningar som är aktuellt för sjukdomstillståndet. Vidare beskrivs hur 
närvarande sjuksköterskor som bjuder in till ett delaktigt möte är betydande i ett 
personcentrerat arbetssätt (McCance m.fl., 2008). Delaktighet och partnerskap är av 
betydelse då patienten får en upplevelse av att bli mer involverad i sin egen vård. När 
sjuksköterskor bjuder in patienten skapas ett förtroende och en vårdrelation (Robinson, 
m.fl., 2008). Andra delar av betydelse är att bli behandlad med värdighet och respekt samt 
att bli tilltalad efter sitt namn. Vidare beskrivs hur patienten anser sig få ett bättre 
bemötande vid vårdandet av en välutbildad och kompetent personal. Patienten tycker också 
att den mer kompetenta personalen ofta arbetar på ett personcentrerat arbetssätt där 
patienten får känna sig delaktig (Arakelian, Swenne, Lindberg, Rudolfsson & Vogelsang, 
2016). Patienten har en mer positiv upplevelse av personcentrerad vård när personalen är 
välutbildad (Alexiou, Wijk, Ahlquist, Kullgren och Degl’ Innocenti, 2018). 
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Trots den höga arbetsbelastning som råder i vården erfara patienten ett bra bemötande med 
hjälp av ett personcentrerat arbetssätt (Alexiou m.fl., 2018). Patienten menar att de trots hög 
arbetsbelastning och resursbrist får den tid de behöver och förtjänar med sjuksköterskor för 
att tillfredsställa de behov som finns (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 2014). 
McCance och McCormack (2017) beskriver att patienter som blir lyssnade på, accepterade 
och vårdade med respekt känner sig nöjda med vården och de känner ett välbefinnande efter 
avslutad vårdtid. Detta beskriver även Alharbi m.fl. (2014) och Bachnick, Ausserhoffer, 
Baernholdt och Simon (2018) då en majoritet av patienter känner att sjuksköterskor visar 
intresse för patientens tidigare liv och hur de är som personer istället för sjukdomstillståndet. 
Burridge, Foster, Jones, Geraghty och Atresh (2018) beskriver hur patienten tycker att 
information och delaktighet är viktiga delar i ett personcentrerat arbetssätt. Majoriteten av 
patientens erfarenheter är att de är välinformerade, involverade i sin vård och att de blir 
lyssnade på. Även Edvardsson, Watt och Pearce (2016) beskriver hur mer än hälften av alla 
patienter har erfarenheter kring att de blir väl omhändertagna och känner sig trygga och 
delaktiga i sin egen vårdplan.  

2.4.1 Patientens missnöjde av hälso- och sjukvården 
Alla patienter har rätt till en god vård och ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2019a). Även 
om de flesta patienter har erfarenheter kring att bli bra omhändertagna av sjuksköterskor när 
de söker vård förekommer också missnöje. Missnöje i form av att inte bli sedd och lyssnad 
på. Vidare beskrivs hur patienten erfara att sjuksköterskor hellre inhämtar information från 
dokumentation och journalföring istället för att samtala. Resultatet av detta är att patienten 
känner en känsla av osynlighet och icke inkluderande i sin egen vård (Alharbi, m.fl., 2014). 
 
Även Laird, McCance, McCormack och Gribben (2015) beskriver varierade erfarenheter kring 
personcentrerad vård då patienten erfara att även om de blir bra omhändertagna av 
kompetent personal, så är de fortfarande i en utsatt position med ödet i personalens händer. 
Detta på grund av att de är i en sårbar situation i sitt sjukdomstillstånd. McCabe (2004) 
beskriver hur brister i kommunikationen från sjuksköterskor orsakar ett missnöje. Patienten 
upplever att sjuksköterskor har mycket arbete under tidspress, vilket gör att sjuksköterskor 
oroar sig över den stora arbetsbelastningen istället för att sitta ned och samtala och 
kommunicera med patienten. Detta bidrar till ett missnöje och en känsla av att inte få 
tillräckligt med tid.  

2.5 Styrdokument 
Patientlagen (SFS 2014:821) beskriver hur vården ska arbeta kring information, samtycke 
och delaktighet. Under kap 3:1 stadgas att patienten ska få information om sitt hälsotillstånd, 
de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, vid vilken tidpunkt han eller 
hon kan förvänta sig att få vård, förväntade vård och behandlingsförloppet, väsentliga risker 
för komplikationer och biverkningar, eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller 
skada. Under kap 3:2 stadgas att patienten även ska få information om möjligheten att välja 
behandlingsalternativ, fast läkarkontakt samt vårdgivare och utförare av offentligt 
finansierad hälso- och sjukvård. I Patientlagen kap 4:1 stadgas att patientens 
självbestämmande och integritet ska respekteras. I kap 5:1 stadgas att hälso- och sjukvården 
ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. I kap 5:2 stadgas 
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att en patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa 
vård- eller behandlingsåtgärder ska utgå från patientens önskemål och individuella 
förutsättningar. Under kap 5:3 stadgas att patientens närstående ska få möjlighet att 
medverka vid utformningen och genomförandet av vården, om det är lämpligt och om 
bestämmelser om sekretess eller tystnadsplikt inte hindrar detta (Patientlagen, SFS 
2014:821).  
  
En annan lag som är relevant när ett personcentrerat arbetssätt ska bedrivas är Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). I kap 5:1 stadgas hur hälso- och sjukvårdsverksamhet ska 
bedrivas så att kraven på en god vård uppfylls. Detta innebär att vården särskilt ska vara av 
god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens behov av trygghet, 
kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 
främja goda kontakter mellan patienten och hälso- sjukvårdspersonalen och vara 
lättillgänglig (Hälso- sjukvårdslag, SFS 2017:30).  
  
Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska finns som ett stöd och en mall för 
verksamma sjuksköterskor och är ett dokument som sjuksköterskor bör förhålla sig till. I 
kompetensbeskrivningen finns en beskrivning av det ansvarsområde som sjuksköterskor har 
och en beskrivning för de sex kärnkompetenserna. De sex kärnkompetenserna innefattar 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt en beskrivning av ledarskap och 
pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). 
International Council of Nurses, [ICN]:s etiska kod beskriver fyra huvudsakliga 
ansvarsområden för sjuksköterskor. Dessa är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa och lindra lidande. Syftet med ICN:s etiska kod är att sjuksköterskor, antingen 
tillsammans eller individuellt ska diskutera kring hur ett etiskt förhållningssätt till vården ska 
kunna generera en bättre omvårdnad för den enskilda patienten (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017a).  

2.6 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Teoretiska perspektivet i detta arbete är Dahlbergs teori om vårdande, som har för avsikt att 
diskuteras mot arbetets resultat. Teorin valdes till detta arbete då den avser att skapa en 
förståelse för patientens levda kropp. Utifrån den levda kroppen ska sjuksköterskor ge 
patienten förutsättningar för att kunna uppnå en god hälsoprocess. 
 
En god vård kännetecknas av att kunna möta människor på ett öppet och följsamt sätt. Inom 
vårdandet finns olika aspekter av värde för ett vårdande möte. Sjuksköterskor bör använda 
ett vårdande förhållningssätt och inkludera alla sinnen som se, lyssna och känna för att öka 
möjligheten till ett gott möte. Det är också av vikt att sjuksköterskor använder sig av ett 
vårdande och lärande samtal där patienten får vara delaktig. Detta för att värna om 
patientens autonomi. I Dahlbergs teori om vårdande är livsvärldsperspektivet i fokus 
(Ekebergh & Dahlberg, 2015).  
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2.6.1 Vårdande och lärande samtal 
Ett vårdande och lärande samtal finns till för att stödja och stärka hälsoprocessen i vården 
och har som syfte att lindra patientens lidande, skapa välbefinnande och att hitta en 
meningsfull vardag. Vårdande samtalet kan genomföras både genom ett verbalt och ett 
ordlöst samtal. Ordlösa samtalet kan med okunskap vara svårt att applicera då 
sjuksköterskor behöver ha full uppmärksamhet genom att se, lyssna och känna. Begreppet 
samtal förklaras genom att samtalet ska ske med varandra och inte till varandra, vilket är 
viktigt att beakta då sjuksköterskor redan sitter i en maktposition på grund av sin 
professionella roll. Istället för att samtalet bygger på sjuksköterskors kunskap om hälsa, 
sjukdom och lidande ska ett vårdande samtal bygga på ömsesidighet och en öppenhet för 
patientens livsvärld. Detta innebär att den enskilda patientens tankar och förståelse kring sin 
sjukdom ska vara det centrala i samtalet. Sjuksköterskor ska därmed vara lyhörd och 
förstående för patientens åsikter och utifrån det skapa en förståelse hur den individuella 
patientens hälsoprocesser bäst kan stödjas (Ekebergh & Dahlberg, 2015).  
 
Ett lärande samtal förklaras som ett vårdande samtal där sjuksköterskor samtidigt lär 
patienten om sin sjukdomsbild. I varje möte som genomförs utvecklar sjuksköterskor 
förståelse för patientens livsvärld och patientperspektivet vidgas. Detta medför också att en 
förståelse skapas för situationen och patienten vidgar sitt eget perspektiv om sin egen hälsa 
och sjukdomstillstånd, vilket kan leda till ett utvecklande och större möjlighet till att hantera 
sin ohälsa. Vara medveten om patientens livsvärldsperspektiv är nyckeln till att ett lärande 
samtal ska kunna genomföras. Denna medvetenhet kan sjuksköterskor utveckla genom att 
vara öppen och ta lärdom vid varje möte med olika individer. Ett lärande samtalet kan 
generera en starkare autonomi och självbestämmande och kan bidra till en bättre självkänsla 
och värdighet hos patienten (Ekebergh & Dahlberg, 2015).  

2.6.2 Vårdande mellanrum och sammanhang 
Vårdande mellanrum 0ch sammanhang är centrala begrepp i Dahlbergs teori om vårdande. 
Innebörden av vårdande mellanrum är att när ett vårdande möte sker mellan sjuksköterska 
och patient, sker det i mellanrummet av likheter och olikheter. När en patient söker vård, 
finns en önskan om att främja sin hälsa. Sjuksköterskors uppgift är att i det vårdande 
mellanrummet röra sig mellan vetenskaplig kunskap och patientens livsvärldsperspektiv för 
att kunna stärka och hjälpa patienten framåt i hälsoprocessen. För att patienten ska kunna 
stärkas av det vårdande mötet som sker i det vårdande mellanrummet behövs en medicinsk 
kunskapsgrund men det väsentliga är att sjuksköterskor förstår patientens levda 
sammanhang. Det betyder att sjuksköterskors medicinska kunskaper är av vikt, men inte 
tillräckliga för att ett vårdande ska generera i välmående. Patientens syn på sin hälsa och 
sjukdom och sin upplevelse av välbefinnande är av vikt att sjuksköterskor har i åtanke i 
vårdandet för att patientens hälsoprocess ska kunna stärkas (Dahlberg & Dahlberg, 2015). 

2.7 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att personcentrerad vård påverkar patientens erfarenheter av 
vårdmötet med sjuksköterskor. Att bli sedd, lyssnad på och vårdad av kompetent personal 
beskrivs vara avgörande för att kunna skapa positiva erfarenheter av vårdmötet. Utifrån ett 
personcentrerat arbetssätt ska sjuksköterskor lindra lidande och främja hälsa och vårda 
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utifrån patientens livsvärld. Att se personen bakom sjukdomen och genomföra ett vårdmöte 
som bygger på öppenhet och ömsesidighet är grunden i ett personcentrerat arbetssätt. I 
Dahlbergs teori om vårdande beskrivs hur sjuksköterskor bör använda ett vårdande 
förhållningssätt och vårda utifrån patientens livsvärld, vilket ligger till grund för att 
sjuksköterskor ska kunna genomföra och planera omvårdnad i partnerskap med patienten. 
Även om personcentrerad vård idag appliceras på många sjukhus beskriver patienten 
erfarenheter av att inte blivit sedd och lyssnad på. Målet med hälso- och sjukvården är att alla 
ska få en trygg och säker vård där patientens självbestämmande ska främjas och där kontakt 
mellan patient och personal skapas. För att kunna applicera ett personcentrerat arbetssätt i 
sjuksköterskans profession bör sjuksköterskor ha kunskap om innebörden av 
personcentrerad vård och dess påverkan. Detta examensarbete vill därför beskriva 
sjuksköterskors erfarenheter av det personcentrerade arbetssättet. Detta för att skapa en 
djupare förståelse i hur det personcentrerade arbetssättet erfaras av sjuksköterskor och 
påverkar arbetet samt för att få en uppfattning om vad som erfaras bra och mindre bra med 
det personcentrerade arbetssättet. 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt vid vård 
på sjukhus.  

4 METOD 

Metoden till detta arbete är av kvalitativ ansats då syftet är att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter. Friberg (2017) beskriver hur kvalitativa metoder är användbara när ett arbete 
ska beskriva någons erfarenheter eller upplevelser då det beskrivs skapa en förståelse för 
individens specifika situation. Arbetet är analyserat utifrån en systematisk litteraturstudie 
enligt Evans (2002) vilket innebär en bearbetning av artiklar för det valda intresseområdet 
där det letas fram nyckelfynd, teman och subteman. Steg ett innebär en insamling av 
datamaterial utifrån de inklusionskriterier som är relevanta för arbetet. Insamlingen av 
datamaterial inhämtas från databaser utifrån det aktuella ämnesområdet. Steg två i en 
systematisk litteraturstudie innebär att läsa materialet upprepade gånger och identifiera 
nyckelfynd. Läsa materialet ett flertal gånger förklaras öka en förståelse för innehållet i sin 
helhet samt för vissa detaljer i artiklarna. Detaljer identifieras och nyckelfynd skapas från 
varje inhämtad artikel. Steg tre innebär att identifiera återkommande teman. I detta steg ska 
det undersökas likheter och skillnader mellan de olika artiklarna. Nyckelfynden kategoriseras 
i olika grupper utifrån de likheter som identifierats. De olika grupperna namnges utifrån den 
information som finns i nyckelfynden och teman skapas. Det fjärde steget i en systematisk 
litteraturstudie avser göra en beskrivning av de fenomen som hittats i de tidigare stegen av 
analysen (Evans, 2002).  
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4.1 Datainsamling och urval 

Vid val av databas för artikelsök är det av vikt att välja rätt databas utifrån det ämnesområde 
som ska undersökas. De databaser som har använts i detta arbete är valda på grund av att de 
är inriktade på vårdvetenskap vilket var relevant för att få fram artiklar som skulle kunna 
svara på syftet (Östlundh, 2017). CINAHL Plus, MEDLINE och PubMed är 
forskningsdatabaser som har använts i detta arbete för att hitta vetenskapliga artiklar.  
När sökningarna genomfördes gjordes avgränsningar för att få ett mindre antal träffar 
(Östlundh, 2017). Avgränsningar som gjordes i arbetet var årtal, full text, peer review och 
english language. De flesta artiklar är sökta mellan 2010–2019 och 2015–2019, i enskilda fall 
från 2008–2019, 2017–2019 samt 2012–2019. När avgränsningen fulltext gjordes så 
upptäcktes det att det även blev sökträff på artiklar utan fulltext. Dessa artiklar valdes bort. 
Peer review är en avgränsning som sorterar artiklar, vilket innebär att en sökning med peer 
review endast visar artiklar från vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Avgränsningen 
peer review gjordes på alla sökningar utom sökningen på PubMed, där det inte går att söka 
manuellt på peer review. Artikeln som analyserats från PubMed söktes därför på ulrichsweb 
för att säkerställa kvaliteten. Vid en sökning på ulrichsweb kan detaljerad information om 
artiklar utläsas vilket gjorde att sökningen på artikeln säkerställde att den var vetenskaplig.  
  
Inklusionskriterier innebär de kriterier en artikel ska innehålla för att analysen ska kunna 
svara på det aktuella syftet (Friberg, 2017). Inklusionskriterier som var relevanta i 
sökningarna i arbetet var att artikeln skulle handla om personcentrerad vård utifrån 
grundutbildade sjuksköterskors perspektiv vid vård på sjukhus. Artiklar som exkluderades i 
detta arbete var artiklar som inte svarade på syftet då exklusionskriterier enligt Friberg 
(2017) innebär en litteraturavgränsning där artiklar som inte svarar på syftet ska väljas bort. 
Exklusionskriterier i detta arbete var exempelvis artiklar uppbyggda på intervjuer 
genomförda med specialistsjuksköterskor eller vid arbete på en intensivvårdsavdelning.  
 
I sökningarna för detta arbete varierades sökorden och MeSH-termer användes. Sökord som 
användes var person centered care, patient centred care, person centred health, nurse 
perspective, nurse perception, nurse attitudes, experience, nurse experiences, hospital, 
hospital ward, ward, perspective, view, perceptions, attitude, , nurse, nurses, nursing, nurs 
experience* och healthcare professionals. MeSH-termer som användes istället för perspective 
var experiences, perceptions och attitudes. CINAHL headings som användes istället för 
nurses experiences var nurses attitudes, och istället för att använda ordet patient, används 
det engelska ordet person. När sökningarna genomfördes användes också de booleska sök-
operatorerna OR och AND samt trunkering. Booleska sök-operatorer ska användas för att se 
ett samband mellan sökord och trunkering förklaras som en sökning där det sker en utökning 
av träffar på ett ords böjningsformer (Östlundh, 2017). Ett exempel på trunkering som har 
använts i detta arbete är nurs*.  
 
Totalt identifierades 559 artiklar där alla titlar lästes. Utifrån titlarna gjordes en bedömning 
av vilka artiklar som verkade svara på syftet för detta arbete. 50 artiklar verkade svara på 
syftet varav deras abstract lästes. 26 artiklar sållades bort på grund av att deras abstract inte 
svarade på syftet. Vidare lästes 24 hela artiklar. Av de 24 artiklarna klarade 12 artiklar 
kvalitetsgranskningen och valdes att analyseras, se bilaga A sökmatris, för att se hur 
sökningen genomfördes.  
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När kvalitetsgranskningen genomfördes lästes artiklarna flera gånger. Materialet i artiklarna 
som uppfattades intressant och relevant till syftet ströks under och analyserades ännu en 
gång och mer grundligt. Med hjälp av Fribergs frågeställningar (Friberg, 2017) genomfördes 
en kvalitetsgranskning, där det valdes att ha med 10 av de 14 frågorna som ansågs vara mest 
relevant för detta arbete. De fyra frågorna som inte är med i kvalitetsgranskningen valdes 
bort på grund av att flera frågor påminde om varandra. Kvalitetsgranskningen förtydligades 
med en tabell, se Bilaga B kvalitetsgranskning. I tabellen har frågeställningarna delats upp 
och varje fråga kan ge ett poäng. Frågorna formulerades om för att kunna besvaras genom ett 
Ja eller Nej. Den högsta poängen en artikel kunde få var 10 poäng. Utifrån denna 
kvalitetsgranskning valdes artiklarna av bristande kvalitet bort. De artiklar som fick poäng 
under 9 samt de som inte svarade på syftet för detta arbete valdes bort. Artiklar som fick 
poäng mellan 9–10 användes vidare i arbetet. 
 
Artikel 1, 2 och artikel 8 innehåller flera perspektiv av erfarenheter av personcentrerad vård 
och där har enbart resultatet av sjuksköterskors perspektiv analyserats. Artikel 1, 2 och 
artikel 5 innehåller förutom intervjuer andra former av datainsamling, där enbart de enskilda 
intervjuerna har analyserats.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Analysen genomfördes utifrån att artiklarna lästes ett flertal gånger för att skapa en 
helhetsbild över vad artiklarna handlade om och 121 nyckelfynd identifierades. Utifrån dessa 
nyckelfynd identifierades två teman och sex subteman. Nyckelfynden som identifierades är 
detaljer i det inhämtade materialet som svarar på syftet i detta arbete. Nyckelfynden som 
hittades i artiklarna har kodats efter artikelnummer och ordning. De har därefter sparats i en 
separat fil på datorn. I det tredje steget identifierades återkommande teman i de olika 
artiklarna utifrån de funna fynden. Att identifiera teman i detta arbete gjordes genom att 
nyckelfynden delades upp i högar där liknande fynd hamnade tillsammans. Utifrån detta 
lästes nyckelfynden ett flertal gånger för att skapa en överblick över vad de handlade om. När 
arbetets teman identifierats skapades subteman, se tabell 1 för exempel på analysgången. 
Namnen på teman och subteman har varit en ständig process och ändrats under arbetets 
gång för att passa det analyserade materialet och detta arbetes syfte. Avslutningsvis i steg 
fyra skapades en beskrivning av de fenomen som har hittats under analysgången vilket ledde 
fram till resultatet i detta arbete som bygger på identifierade nyckelfynd, teman och 
subteman. 
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Tabell 1. Exempel ur analysgången 
 

Tema 
 

Subtema Nyckelfynd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det vårdande mötet 

 
 

 
 
 

Att vårda utifrån ett 
individanpassat bemötande 

 
 
 
 

 
” Treating patients with love 
and respect was a rendering 

patient-centred care.” 
(Jardien-Baboo, van Rooyen, 
Ricks & Jordan, 2016, s.401). 

 
“Continuity of care was 

important for establishing 
meaningful relationships.” 

(Nilsson, Edvardsson & 
Rushton, 2018, s. 1254).  

 
 
 
 

Att kommunicera och 
informera 

 
 
 

 
“Something’s happening to the 

communication here! Now 
we’re just Us, and not Us & 

Them.” (Dellenborg, Wikström 
& Andersson Erichsen, 2019, s. 

368).  

 
 
 
 
 
 
 

Att främja delaktighet hos 
patienten och närstående 

 
 
  

 
“By checking with the patient, 

nurses thought they could 
better tailor their care to the 

patient.” (Oxelmark, Ulin, 
Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 

2018, s. 615).  
 

“Involving patients and 
relatives in care decisions and 

care delivery in a 
compassionate manner 

supported person centred 
care.” (Ross, Tod & Clarke, 

2014, s. 1228). 
 

 

4.3 Etiska överväganden 

Etiska överväganden som kan tänkas bli problem i detta arbete är primärt referenshantering. 
Detta på grund av att arbetet är en systematisk litteraturstudie där redan bearbetat material 
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ska analyseras vilket innebär att det finns risk för plagiering. Därför ska American 
Psychological Associations, APA (2019) manual användas genomgående i arbetet för att på 
ett korrekt sätt hänvisa till originalkällan. Codex (2018a) förklarar hur en forskares arbete 
styrs av tvingande regler och föreskrifter och hur forskaren själv har ett ansvar i att 
materialet är av god kvalitet. Codex (2018b) ger tillgång till etiska riktlinjer och lagar som 
reglerar de etiska kraven i forskningsprocessen. Under arbetets gång är detta i åtanke då det 
analyserade materialet ska genomgå en kvalitetsgranskning för att säkerställa att det är av 
god kvalitet. Andra etiska överväganden som kan tänkas bli ett problem i detta arbete är den 
förförståelse som finns av begreppet personcentrerad vård. För att kunna se materialet som 
ska analyseras med en öppenhet behövs en objektivitet finnas genomgående under 
analysgången.  

5 RESULTAT 

Resultatet är uppbyggt på de teman och subteman som identifierades under analysgången. 
Resultatet som kommer att presenteras består av två teman med tre subteman i varje tema. 
Första temat var Den vårdande miljön. Inom temat fanns Att vårda med begränsad tid, Att 
utföra en säker vård och Att vårda i team som subteman. Andra temat var Det vårdande 
mötet och bestod av Att vårda utifrån ett individanpassat bemötande, Att kommunicera och 
informera samt Att främja delaktighet hos patienten och närstående som subteman, se 
tabell 2 – teman och subteman. 

Tabell 2. Teman och subteman 
 

Teman 
 

Subteman 

 
 
 

Den vårdande miljön 

 
Att vårda med begränsad tid 

 
Att utföra en säker vård 

 
Att vårda i team 

 
 

 
 
 

Det vårdande mötet 
 

 
Att vårda utifrån ett individanpassat 

bemötande 
 

Att kommunicera och informera 
 

Att främja delaktighet hos patienten och 
närstående 
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5.1 Den vårdande miljön 
Den vårdande miljön var betydelsefull del i att kunna arbeta på ett personcentrerat 
arbetssätt. Sjuksköterskors erfarenheter av en dålig vårdmiljö var att den kunde generera till 
ett sämre och icke personcentrerat vårdande mot patienten. Att vårda med begränsad tid, 
Att utföra en säker vård och Att vårda i team var tre subteman som kommer att förklaras 
mer ingående då sjuksköterskor erfor hur dessa tre delar påverkade möjligheten att kunna 
arbeta på ett personcentrerat arbetssätt.  

5.1.1 Att vårda med begränsad tid 
Sjuksköterskors erfarenheter kring det personcentrerade arbetssättet var att det tog tid. 
Genom att bygga upp en relation och lära känna en patient kunde ta tid beroende på vilken 
person som sjuksköterskor vårdade. När sjuksköterskor hade tiden emot sig kunde utveckla 
en frustration som grundade sig i tankar av hopplöshet. Detta på grund av att sjuksköterskor 
hade viljan att vårda men erfor att tiden inte räckte till. Frustrationen kunde också uppstå 
mellan kollegor och utvecklade en irritation som kunde utstråla sig till patienten och dess 
närstående (Bolster & Manias, 2010; Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010; 
Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdahl, 2018; Kullberg, Sharp, Dahl, Brandberg & 
Bergenmar, 2017; & Ross, Tod & Clarke, 2014). Vidare förklarade sjuksköterskor hur det 
under ett arbetspass med redan stor arbetsbelastning var krävande att implementera ett 
arbetssätt som tog tid och krävde tålamod och engagemang (Dellenborg, Wikström & 
Andersson Erichsen, 2019). Sjuksköterskors positiva erfarenheter av ett personcentrerat 
arbetssätt var att de fick mer tid att spendera med patienten. Vidare beskrevs den 
personcentrerade vården som tidskrävande vilket bidrog till att vissa sjuksköterskor ibland 
undvek vissa patienter som de visste krävde mycket tid. Sjuksköterskor beskrev det också 
tidskrävande på grund av att ett nytt arbetssätt bör utvärderas regelbundet för att kunna nå 
bästa resultat (Kjörnsberg m.fl., 2010; Kullberg m.fl., 2018 & Fix, Lukas, Bolton, Hill, 
Mueller, LaVela & Bokhour, 2017). 
 
Vissa sjuksköterskor förklarade hur ett personcentrerat arbetssätt gav ett nytänkande och att 
det bidrog till motivation. Detta på grund av att sjuksköterskor erfor att de kunde arbeta 
närmare patienten vilket gav en fridfull arbetsplats (Naldemirci, Wolf, Elam, Lydahl, Moore 
& Britten, 2017).    

5.1.2 Att utföra en säker vård 
Sjuksköterskors erfarenheter var att ett personcentrerat arbetssätt främjar patientsäker vård 
på ett positivt sätt. Sjuksköterskor menade att det personcentrerade arbetssättet hjälpte till 
att skapa en förståelse för patienten, vilket skapade möjligheter att utföra ett säkert arbete. 
Detta på grund av att vården blev individanpassad för varje patient utifrån att samtala om 
tidigare sjukdomar och de eventuella risker som kan finnas. Vidare uppgav sjuksköterskorna 
att det personcentrerade arbetssättet kunde främja en patientsäker vård (Kullberg m.fl., 
2018; Oxelmark m.fl., 2017; Bolster & Manias, 2010; Nilsson, Edvardsson & Rushton, 2018). 
Sjuksköterskor erfor att det personcentrerade arbetssättet bidrog till en bättre arbetsstruktur 
som ledde till att vården blev mer säker för patienten (Bolster & Manias, 2010). 
 
Sjuksköterskor erfor brister i säker vård inom den personcentrerade vården. De menade att 
sjuksköterskor kunde hamna i konflikt med patientens integritet och sekretess då känslig 
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information kan riskeras att bli hörd av obehöriga i samband med samtal i patientsalar 
(Oxelmark m.fl., 2017). Sjuksköterskors erfarenheter var att det kunde bidra till en minskad 
säkerhet på grund av att arbetsuppgifter behövde omprioriteras. Detta på grund av att det 
personcentrerade arbetssättet krävde mycket dokumentation (Dellenborg m.fl., 2019).  

5.1.3 Att vårda i team 
Sjuksköterskor beskrev att det krävdes ett bra teamarbete för att kunna applicera ett 
personcentrerat arbetssätt med positiv utgång. Arbeta tillsammans mot gemensamma mål i 
det personcentrerade arbetssättet innebar att arbeta som ett team, där det krävdes 
ansträngning, motivation, ledarskap, rutiner och kunskap. Sjuksköterskor hade positiva 
erfarenheter av att arbeta i team, genom att samarbetet mellan olika professioner blev 
starkare för att arbetet förtydligades över vilka arbetsuppgifter som förväntades ske under 
arbetspasset. Samarbetet blev bättre vid det personcentrerade arbetssättet vilket ledde till att 
överrapporteringen mellan varje arbetspass blev tydligare då sjuksköterskor kunde fokusera 
på relevant information. Att fokusera på relevant information som bygger på vad patienten 
anser vara viktigt bidrog till en mer effektiv överrapportering och gjorde att sjuksköterskor 
kunde starta sitt arbetspass snabbare (Ross m.fl., 2014; Kullberg m.fl., 2018; Kjörnsberg 
m.fl., 2010; Nilsson m.fl., 2018; Dellenborg m.fl., 2019 & Naldemirci m.fl., 2017). Vidare 
förklarades hur ett personcentrerat arbetssätt gav plats för sjuksköterskor att vara en ledare 
och förebild samt att det blev ett läro- och utbildningstillfälle för andra kollegor och 
studenter (Kullberg m.fl., 2018). 
 
Sjuksköterskor erfor svårigheter med att applicera ett personcentrerat arbetssätt på grund av 
att olika professioner förstod innebörden av personcentrerad vård på olika sätt, vilket ledde 
till svårigheter i samarbete. Sjuksköterskor menade att ovissheten om personcentrerad vård 
visade sig genom att det blev mer dubbelarbete för att professionerna inte samarbetade. 
Vidare visades att sjuksköterskors erfarenhet var att de hade ett större fokus på den 
personcentrerade vården än vad andra professioner hade vid vård av svårt sjuka patienter. 
Sjuksköterskor menade att de ofta såg lösningar och möjligheter istället för hinder vid ett 
personcentrerat arbetssätt. De ansåg också hur tydliga riktlinjer skapade en bättre stämning 
mellan kollegorna vilket genererade en bättre arbetsmiljö (Dellenborg m.fl., 2019). 
 
Vidare erfor sjuksköterskor att våga ta stöd och hjälp av kollegor vid svåra situationer 
genererade ett utvecklande i teamarbetet men också i det personcentrerade arbetssättet. Ett 
annat resultat av detta var att arbetsplatsen kändes mer familjär. Detta på grund av att 
personalen vågade ta hjälp av varandra och kollegorna kände respekt och tillit gentemot 
varandra (Walker & Deacon, 2016). Samarbetet mellan kollegor var värdefullt då fler ögon 
kunde se olika detaljer hos patienten som var av stor vikt för omvårdnaden. Genom att 
upplysa dessa för varandra så missades inget av patientens mål och tankar (Fix m.fl., 2017). 
Sjuksköterskor beskrev hur ett personcentrerat arbetssätt var en process som krävde 
erfarenhet och att personalen behövde träna på att arbeta personcentrerat under observation 
av andra kollegor. Observationen gjorde att sjuksköterskor och observatorn tillsammans 
kunde reflektera och utvecklas tillsammans. Vidare visades det att sjuksköterskor kände att 
de alltid har arbetat på ett personcentrerat arbetssätt men att det har kallats för olika namn 
genom åren (Naldemirci m.fl., 2017). Slutligen förklarade sjuksköterskor vikten av inbokade 
arbetsplatsträffar där det personcentrerade arbetssättet utvärderades. Detta låg till grund för 
att sjuksköterskor skulle kunna utvecklas. Dessa träffar innefattade också ett 
kunskapsutbyte, tid för stöttning och möjlighet att diskutera utan att kritisera. Detta för att 
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behålla god arbetsmiljö och att kunna lyfta upp varandra när det kändes svårt och tungt 
(Nilsson m.fl., 2018). 

5.2 Det vårdande mötet 
En öppenhet, ömsesidighet och förståelse för patientens livsvärld var grundande för att ett 
vårdande möte skulle kunna ske. Sjuksköterskors erfarenheter kring Att vårda utifrån ett 
individanpassat bemötande, Att kommunicera och informera samt Att främja delaktighet 
hos patienten och närstående var av vikt i det personcentrerade arbetssättet. Dessa kommer 
att presenteras mer ingående som subteman. Det vårdande mötet är en betydelsefull del i den 
personcentrerade vården, då vården ska bygga på att patienten ska känna förtroende, tillit, 
känna sig sedd och att bli hörd. 

5.2.1 Att vårda utifrån ett individanpassat bemötande 
Sjuksköterskor erfor hur bemötandet var centralt i den personcentrerade vården och 
beskrevs ligga till grund för att skapa ett förtroende och ett lärande mellan patienten och 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor förklarade hur bemötandet var en central del i att se personen 
bakom sjukdomen. Detta bidrog till ett icke kränkande möte där individens värderingar 
främjades. Det var av vikt att sjuksköterskor kunde bemöta individer utifrån dennes tankar 
och värderingar med kärlek och respekt samt en respekt för individens språk och kultur 
(Ross m.fl., 2014; Kullberg m.fl., 2018; Jardien-Baboo m.fl., 2016 & Fix m.fl., 2017). Vidare 
menade sjuksköterskor att de behövde individanpassa bemötandet efter varje persons behov, 
önskemål och kultur samt att ge patienten möjlighet att berätta om sitt liv och sin familj. Att 
bemöta patienten utifrån en individanpassad vård beskrevs av sjuksköterskor vara en 
erfarenhetsbaserad kunskap vilket gjorde att de sjuksköterskor som hade arbetat en längre 
tid hade enklare att applicera det i mötet med patienten (Ross m.fl., 2014 & Fix m.fl., 2017). 
  
Samarbetet mellan sjuksköterskor och patienten låg till grund för hur sjuksköterskor valde 
att bemöta patienten. Sjuksköterskor beskrev vikten av kontinuitet i vården för att en relation 
mellan sjuksköterska och patient skulle kunna skapas. Vidare menade sjuksköterskor att de 
kunde påverka patientens vård genom att i mötet se och lyssna på personens berättelse 
(Bolster & Manias, 2010; Kjörnsberg m.fl., 2010 & Kullberg m.fl., 2018). Sjuksköterskor 
förklarade vikten av att se patienten som en person med fysiska, psykiska, sociala, 
emotionella och andliga behov som bör respekteras och värderas i vårdandet (Jardien-Baboo 
m.fl., 2016). 
  
Att arbeta på ett personcentrerat arbetssätt innebar att respektera patienten (Nilsson m.fl., 
2018; Bolster & Manias, 2010 & Kullberg m.fl., 2018). Vid bemötandet av patienten 
förklarade sjuksköterskor hur tålamod och engagemang för varje individ var av vikt för ett 
gott vårdmöte (Oxelmark m.fl., 2017). Sjuksköterskor behövde känna en förståelse för 
patientens funderingar och bemöta patienten med värdighet och respekt för att inte vara 
kränkande. Frågorna besvarades utifrån sjuksköterskors kunskap vilket kunde leda till ett 
lugn hos patienten och ett förtroende för hälso- och sjukvården skapades (Bolster & Manias, 
2010). 
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5.2.2 Att kommunicera och informera 
Att kunna kommunicera och informera var två delar som var ståndpunkter i den 
personcentrerade vården. Kommunikation beskrevs som första steget i en vårdprocess vilket 
innebar att en ömsesidig kommunikation mellan sjuksköterskor och patienten var av vikt för 
att kunna gå vidare i vården (Jardien-Baboo m.fl., 2016; Khuan & Hanafiah Juni, 2017; 
Nilsson m.fl., 2018; Ross m.fl., 2014 & Dellenborg m.fl., 2019). Kommunikation kunde 
utifrån sjuksköterskors erfarenheter uttrycka sig genom verbal kommunikation och icke-
verbal kommunikation. Sjuksköterskor erfor hur vårdpersonalen behövde visa en kunskap i 
att kunna observera och förstå både den verbala och icke-verbala kommunikationen. Att 
kommunicera på ett icke-verbalt sätt kunde uttrycka sig genom exempelvis kroppsspråk, 
gester och ansiktsuttryck och kunde ge en indikation i patientens mående. Det var därför av 
vikt att sjuksköterskor var uppmärksamma och använde en klinisk blick och inte bara 
lyssnade på vad patienten talade om (Jardien-Baboo m.fl., 2016 & Nilsson m.fl., 2018).  
 
Enligt sjuksköterskor behövde kommunikationen vara anpassad utifrån patientens 
kunskapsnivå. Detta innebar att sjuksköterskor behövde sätta sig in i patientens livsvärld och 
skapa en förståelse om vad personen redan vet och förstår för att undvika brister i 
kommunikationen. Att kommunicera med ett leende och ett lugnt tonläge samt ge patienten 
aktuell information och hälsotillståndet kunde bidra till att patienten kände ett lugn och 
välbefinnande. (Ross m.fl., 2014; Jardien-Baboo m.fl., 2016 & Khuan & Hanafiah Juni, 2017). 
 
Sjuksköterskor beskrev hur en personcentrerad vård ändrade sättet att kommunicera med 
patienten och vikten av att låta patienten tala fritt (Kullberg m.fl. 2018; Oxelmark m.fl. 2017 
& Dellenborg m.fl. 2019). En öppen och ärlig kommunikation kunde bidra till att patientens 
tankar och funderingar kunde besvaras på ett tydligt sätt. Vissa sjuksköterskor erfor 
svårigheter i att avsluta ett samtal på ett fint sätt utan att avbryta patienten. Andra 
sjuksköterskor erfor inte dessa svårigheter utan förklarade att de skulle komma tillbaka till 
patienten när möjlighet gavs. att det är en läroprocess och kräver erfarenhet att kunna starta 
och avsluta en konversation (Khuan & Hanafiah Juni, 2017). 
 
Sjuksköterskors erfarenheter av en effektiv kommunikation mellan patienten och 
sjuksköterskor bidrog till en bättre inblick i vården. Sjuksköterskor erfor också att en 
bristande kommunikation bidrog till svårigheter att genomföra personcentrerad vård och 
ledde till bristande känsla av tillit (Ross m.fl., 2014; Khuan & Hanafiah Juni., 2017 & 
Dellenborg m.fl., 2019). En del sjuksköterskor menade att kommunikation och öppenhet låg 
till grund för att kunna bygga en relation och en bra stämning. Sjuksköterskor uttryckte att 
kommunikation skulle vara en del av arbetet där en öppenhet och ömsesidighet för allas 
frågor och funderingar bör respekteras (Nilsson m.fl., 2018 & Dellenborg m.fl., 2019). 

5.2.3 Att främja delaktighet hos patienten och närstående 
Sjuksköterskor erfor att personcentrerad vård handlar om att involvera patienten och 
närstående i vården och betonar hur det gav en positiv effekt under vårdtiden (Ross m.fl., 
2014; Kullberg m.fl., 2018; Oxelmark m.fl., 2017; Bolster & Manias, 2010; Fix m.fl., 2017; 
Nilsson m.fl., 2018; Naldemirci m.fl., 2017; Khuan & Hanafiah Juni, 2017 & Jardien-Baboo 
m.fl., 2016). Sjuksköterskors erfarenheter visade att patienter som fick olika valmöjligheter 
av vård gav en ökad delaktighet. Detta för att sjuksköterskors skulle visa intresse, skapa 
förståelse och aktivt arbeta tillsammans mot gemensamma mål. När patienten hade kunskap 
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om sin sjukdom bidrog det till ett intresse av vården vilket gjorde att det blev lättare att 
individualisera vården. Sjuksköterskor beskrev hur de i sin profession kunde uppmärksamma 
och uppmuntra patienten till att vara mer delaktig i sin vård. Sjuksköterskor och patienter 
bildade därmed ett lag och arbetade tillsammans för att uppnå individens delmål och slutmål 
(Oxelmark m.fl., 2017). När sjuksköterskor ställde frågor till patienten, fick patienten själv 
chansen att beskriva hur de ville att vården skulle se ut vilket ökade en självbestämmande 
roll för patienten och en förståelse skapades för vårdtidens gång (Fix, m.fl., 2017).  
 
Delaktigheten handlade om att sätta patientens behov först och inte kränka 
självbestämmanderätten. Vidare beskrev sjuksköterskor hur patientens delaktighet bidrog till 
en bättre atmosfär där sjuksköterskor delade på ansvaret med patienten kring vårdbeslut i 
större utsträckning (Nilsson m.fl., 2018 & Naldemirci m.fl., 2017). Att göra patienten delaktig 
i sin vård kunde vara svårt och vissa sjuksköterskor beskrev hur de ibland inte vågade 
involvera patienten i alla beslut. När patienten gavs möjlighet att påverka sin vård menade 
sjuksköterskor att en oro kunde skapas över att vården skulle förlångsammas (Khuan & 
Hanafiah Juni, 2017).  
 
Sjuksköterskor erfor att närstående kunde ha en betydelsefull roll i vårdandet för patienten. 
Att involvera närstående kunde stärka patientens vilja att uppnå hälsa för att kunna återgå 
till det normala igen. Genom att sjuksköterskor gjorde närstående mer delaktiga i vården 
kunde det skapas en större förståelse och kunskap om patientens tillstånd. Sjuksköterskors 
erfarenheter visade både positiva och negativa sidor med att involvera närstående. Negativa 
på grund av att närståendes delaktighet kunde bromsa tillfrisknandet om de hade en negativ 
syn på vården, personalen eller sjukhuset. Det positiva resultatet av att involvera närstående i 
vården var att de verkade som en extra resurs för patienten. Närstående har ofta kunskap om 
patientens mål, värderingar och principer för att uppnå hälsa och kunde därför fungera som 
en motivation för att få patienten att tillfriskna snabbare (Jardien-Baboo m.fl., 2016). 
 
Sjuksköterskor delade inte alltid patientens värderingar och tankar. Att ha patientens kultur 
och önskemål i åtanke var en del av det personcentrerade arbetssättet och sjuksköterskors 
egna känslor fick inte speglas in i vårdandet. Sjuksköterskor underströk att egna tankar inte 
hade något värde i vårdandet, utan att det var patientens rättighet att vara delaktig genom att 
tycka, tänka och känna. Vidare framgick att om sjuksköterskor hade andra tankar och idéer 
än patienten utifrån den professionella yrkesrollen kunde dessa framföras på ett respektfullt 
sätt. Genom att göra detta respekterades individens önskemål samtidigt som sjuksköterskor 
kom med rekommendationer utifrån sin kunskap (Fix m.fl., 2017; Jardien-Baboo m.fl., 2016 
& Khuan & Hanafiah Juni, 2017). 

6 DISKUSSION 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat 
arbetssätt vid vård på sjukhus. I diskussionsdelen presenteras en metoddiskussion, en etisk 
diskussion och slutligen en resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer den valda 
metoden och arbetets kvalitetskriterier att diskuteras samt dess för och nackdelar. I etiska 
diskussionen kommer etiska överväganden och ställningstaganden för detta arbete att 
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diskuteras. Avslutningsvis presenteras en resultatdiskussion där resultatet av analysen 
kommer att diskuteras och kopplas samman med arbetets vårdvetenskapliga teoretiska 
perspektiv, tidigare forskning och lagar och styrdokument. 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden för detta arbete var en systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) utifrån en 
kvalitativ ansats. Valet av metod gjordes utifrån syftet där sjuksköterskors erfarenheter skulle 
beskrivas vilket stärker valet av att göra en kvalitativ analys. Evans (2002) metod ansågs vara 
relevant för att den är applicerbar på både upplevelser och erfarenheter. För detta arbete 
hade även Fribergs (2017) analysmetod allmän litteraturöversikt varit applicerbar vilket hade 
medfört att både kvantitativa och kvalitativa artiklar hade kunnat analyserats. Detta hade 
kunnat medföra en större andel inhämtat material vilket hade kunnat öka trovärdigheten för 
arbetet. Dock ansågs det vara mer intressant att analysera kvalitativa studier då det var 
erfarenheter som efterfrågades.  
 
Arbetets start började med en tankeprocess vilket förklaras av Friberg (2017) som en 
spiralrörelse i ständig process. Under processens gång växte det fram en fundering över 
ämnet personcentrerad vård och tankar över patientens och sjuksköterskors erfarenheter 
kring det personcentrerade arbetssättet växte fram. I början var tankarna och önskan att 
genomföra intervjuer med både patienter och sjuksköterskor om deras erfarenheter kring 
personcentrerat arbetssätt för att få fram kvalitativ data ur sjuksköterskors perspektiv men 
på grund av en begränsad tid valdes detta bort. Polit och Beck (2016) beskriver hur 
intervjustudier är den bästa metoden för att inhämta kvalitativ data men beskriver också hur 
metoden är tidskrävande och kostsam. I detta arbete inhämtades istället kvalitativ data från 
olika databaser som var inriktade på vårdvetenskap. Styrkor i förhållande till den valda 
analysmetoden motiveras utifrån att endast intervjuer har analyserats vilket ger en ökat 
trovärdighet då risken för omtolkning är minimal. En svaghet i förhållande till den valda 
analysmetoden är att det i tre artiklar förekommer andra former av analysmetod än 
intervjuer. I dessa artiklar har endast intervjuerna valts att analyseras för att skapa ett 
trovärdigt arbete. En medvetenhet har funnits under hela arbetets gång att resultatet skulle 
kunna vara av större trovärdighet ifall intervjuer hade genomförts. Dock ansågs det att 
utifrån de aktuella förutsättningarna skulle kunna skapas ett trovärdigt arbete utifrån redan 
bearbetat material. Detta då de analyserade artiklarna hade 269 medverkande. Ifall en egen 
intervjustudie hade genomförts hade det troligtvis varit ett mindre antal medverkande 
deltagare i studien vilket hade medfört en svaghet i arbetets trovärdighet. 
 
I datainsamlingen användes ett flertal databaser inom ämnesområdet för att öka möjligheten 
till antal sökträffar. Dessa databaser var CINAHL Plus, MEDLINE och PubMed vilka alla 
genererar i träffar inom vårdvetenskap. Detta arbete är inriktat på vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad vilket gör att valda databaser är relevanta för detta arbete.  
 
En inledande litteratursökning är steg ett i Evans (2002) analysmetod och i detta arbete 
genomfördes den utifrån vetenskapliga databaser. Provsökningar genomfördes för att skapa 
kunskap i vad som var passande för arbetet och för att få till rätt sökord på engelska.  
Svårigheter i sökningarna var initialt att med rätt sökord få fram det material som 
efterfrågades. Sökresultaten var till en början för få där samma artiklar var återkommande. 
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Detta resulterade i att sökord och avgränsningar fick justeras. En annan bidragande faktor 
till en ökning av antal sökträffar var att ändra årtalen för sökningarna. Artiklarna i detta 
arbete är till större delen baserad på artiklar som är skrivna under 2017–2019 vilket bidrar 
till en ökad trovärdighet då materialet är i nutid. I datainsamlingen söktes artiklar utifrån de 
inklusions- och exklusionskriterier som var aktuella i detta arbete. Steg två i Evans (2002) 
analysmetod innebär att identifiera nyckelfynd. Det inhämtade materialet lästes ett flertal 
gånger för att få en överblick om vad de handlade om samt för att kunna identifiera fynd i 
varje artikel. Utifrån den tidigare kunskap som båda uppsatsskrivarna har om ämnet var det 
av vikt att läsa materialet upprepade gånger för att hålla en objektivitet till artiklarnas 
innehåll. Polit och Beck (2016) beskriver hur detta steg ska präglas av objektivitet där 
tillvägagångssättet ska bygga på en transparens för de fynd som hittas. Vidare förklaras att 
syftet med detta är att undvika inkorrekta slutsatser av analysen vilket resulterar i en 
trovärdighet i studien. Det beskrivs hur trovärdigheten ökar för ett fynd när resultatet i flera 
artiklar visar på samma sak (Polit & Beck, 2016).  
 
Styrkor i detta arbetes analys av artiklarna var att uppsatsskrivarna analyserade varje artikel 
enskilt och sedan tillsammans och markerade nyckelfynd utifrån syftet. Individuella 
nyckelfynd diskuterades och har sammanförts till en gemensam lista av nyckelfynd. 
Nyckelfynden som identifierades har under arbetets gång fått formuleras om, till en början 
var fynden för långa och innefattade ibland två eller tre nyckelfynd i ett. Svårigheter i att 
identifiera nyckelfynd var att det var tidskrävande och stundtals svårt. Detta för att syftet har 
ändrats under arbetets gång vilken resulterade i att formuleringen av nyckelfynd också 
behövde göras om. När nyckelfynden identifierats kodades dessa och delades upp i små 
grupper för att kunna skapa teman och subteman, vilket är steg tre i Evans (2002) 
analysmetod. Att namnge teman och subteman upplevdes till en början svårt då det utifrån 
de tidigare erfarenheterna redan fanns en bild över vad ett personcentrerat arbetssätt 
handlar om. Förförståelsen kan ha påverkat valet av de urval av teman och subteman som 
bildades. När arbetet startades så fanns det en tanke kring vad personcentrerat arbetssätt 
innebär och vad som vill uppnås med arbetet. Detta gjorde att namnen på teman och 
subteman har fått formuleras om under arbetets gång utifrån vad det analyserade materialet 
faktiskt har handlat om.  
 
Giltighet förklaras av Polit och Beck (2016) utifrån ifall studien kan göras om med samma 
deltagare och under samma omständigheter och få ett liknande utfall. I detta arbete 
presenteras sjuksköterskors erfarenheter av det personcentrerade arbetssättet. Giltigheten i 
detta stärks av att sjuksköterskor har liknande erfarenheter kring det personcentrerade 
arbetssättet oavsett arbetsplats vilket bidrar till att ett liknande resultat skulle kunna uppstå 
om studien gjordes igen. Styrkor i detta arbete baseras på att analysen är gjord av redan 
bearbetat material vilket innebär att oavsett vem som hade genomfört analysen, hade 
resultatet troligtvis varit liknande även om teman och subteman hade varit formulerat 
annorlunda. 
 
Polit och Beck (2016) skriver hur trovärdighet är ett kriterium och mål för alla kvalitativa 
studier. Vidare förklaras hur författarna av en skrift ska sträva efter att hitta trovärdiga fynd 
att analysera och presentera. Trovärdighet förklaras bygga på två bärande delar. Den första 
delen är att presentera sitt arbete på ett sätt där trovärdigheten för de identifierade fynden 
främjas. Den andra delen är att i olika steg kunna demonstrera trovärdighet i vetenskap. I 
detta arbete har trovärdigheten främjats genom att använda peer review när sökningarna 
genomfördes. Att använda sig av peer review som avgränsning gör att de artiklar som inte är 
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publicerade i vetenskapliga tidskrifter väljs bort. I databasen PubMed kunde inte 
avgränsningen peer reviewed göras manuellt. Därför gjordes en separat sökning på 
ulrichsweb för att säkerställa kvaliteten och för att kunna bedöma trovärdigheten.  
Artiklarna har även i detta arbete genomgått en kvalitetsgranskning. De artiklar som 
analyserats i detta arbete har klarat kvalitetsgranskningen vilket visar på en ökad 
trovärdighet för det inhämtade materialet. Kvalitetsgranskningen var uppbyggd på 
kvalitetskriterier inspirerade av Fribergs (2017) förslag på frågor vid kvalitativa studier. Tio 
frågor valdes att ha med i kvalitetsgranskningen där det bland annat undersöktes om det 
fanns tydligt formulerat syfte, tydlig problemformulering, etisk diskussion samt om resultatet 
svarar på studiens syfte. De skulle också vara utformade på ett strukturerat sätt för att 
uppfylla kraven på en vetenskaplig artikel. Svagheten i analysen var att kvalitetsgranskningen 
är uppställd på ett sätt som gör att när vissa delar saknas i artikeln eller inte är tydligt skrivna 
så exkluderades dessa artiklar. Detta kan ha påverkat resultatet då vissa artiklar hade bra 
resultat som återspeglade syftet fast de saknade etiskt resonemang eller att deltagarna i 
artikeln är specialistsjuksköterskor och inte grundutbildade sjuksköterskor som ska ingå i 
detta arbete.  
 
Överförbarhet förklaras av Polit och Beck (2016) som möjligheten att föra över de 
identifierade fynden till andra grupper under andra omständigheter och platser. I detta 
arbete styrks överförbarheten utifrån att de inhämtade materialet kommer från olika delar i 
världen, men ändå visar på liknande resultat. Resultatet i det inhämtade materialet är 
analyserat utifrån ett sjuksköterskeperspektiv vilket innebär att överförbarheten mellan olika 
grupper i form av olika professioner kan vara svårt att applicera. I Sverige har sjuksköterskor 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska som hjälpmedel att förhålla sig till 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Kompetensbeskrivningen beskriver bland annat hur 
sjuksköterskor ska tänka och arbeta kring ett personcentrerat arbetssätt. Detta bidrar till att 
överförbarheten mellan olika sjuksköterskor i Sverige troligtvis skulle ge ett liknande 
resultat. Detta på grund av att alla grundutbildade sjuksköterskor har en likvärdig utbildning. 
I andra länder kan överförbarheten mellan grupper vara bristande på grund av att 
sjuksköterskor har en annorlunda utbildning och vården en annan form av organisation. 

6.2 Etikdiskussion 
För att detta examensarbete ska vara av god kvalitet har innehållet i det sökta materialet lästs 
och analyserats ett flertal gånger. Detta för att undvika missförstånd och för att hålla en 
objektivitet till ämnet. Under detta arbete har det varit av vikt att hålla en objektivitet med 
tanke på den förförståelse som fanns kring ämnet personcentrerad vård. Under arbetets gång 
har därför Codex (2018b) riktlinjer om objektivitet och källkritik använts. Arbetet är 
genomgående refererat enligt APA-manualen för att undvika plagiat. Referenshanteringen i 
arbetet har varit en noggrann och svår process under hela arbetets gång för att säkerställa all 
referering i texten är korrekt och tydligt uppbyggd. I valet av artiklar i detta arbete har alla 
artiklar genomgått en kvalitetsgranskning vilket visar på att materialet är av hög kvalitet. 
Under detta arbete har det funnits vissa språkliga svårigheter då artiklarna är skrivna på 
engelska, vilket är mer krävande än om artiklarna hade varit skrivna på svenska. För att 
undvika missförstånd har lexikon ibland använts för att en korrekt uppfattning av artiklarnas 
innebörd ska kunna skapas när språkförståelsen har varit begränsad. 
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6.3 Resultatdiskussion 
Syftet i arbetet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt 
vid vård på sjukhus. Analysen resulterade i två teman och sex subteman. Resultatet visar på 
att vårda i team bygger upp en tryggare och bättre vårdmiljö och är en bidragande del i att 
kunna utföra en personcentrerad vård på ett bra sätt. Vidare visar resultatet att 
sjuksköterskor har erfarenhet av att arbeta i team kräver ansträngning, motivation, 
ledarskap, rutiner och kunskap. Detta för att skapa ett bra samarbete där alla strävar mot 
samma gemensamma mål. Att arbeta i team förklaras av några sjuksköterskor vara delvis 
problematiskt då olika professioner och individer uppfattar det personcentrerade arbetssättet 
på olika sätt. Sjuksköterskors erfarenheter visade också att personalen inte hade samma 
motivation till förändring vilket försvårade att arbeta som ett team i samband med 
applicerandet av det personcentrerade arbetssättet. McCance och McCormack (2017) 
beskriver hur samarbete mellan olika professioner är en förutsättning för att kunna bedriva 
personcentrerad vård på bästa sätt. Detta stärks av Dahlbergs teori om vårdande, där en god 
vård kännetecknas av att kunna möta människor på ett öppet och följsamt sätt (Ekebergh & 
Dahlberg, 2015). Detta gäller inte bara att kunna möta patienten utan sjuksköterskor måste 
även kunna möta och samarbeta med kollegor från alla professioner. Det stärks även av 
kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska där det framgår att sjuksköterskor ska 
kunna samverka i team i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Att 
arbeta i team utifrån ett personcentrerat arbetssätt kräver ett stort engagemang från alla 
involverade parter och det innebär att alla oavsett profession behöver ha en öppenhet och en 
vilja till att samarbeta. Genom att ta vara på varandras kunskaper kan vården bli mer 
personcentrerad vilket är gynnande för patienten. Det är av vikt att lyfta varandra för att 
utvecklas tillsammans som ett team. Ett personcentrerat arbetssätt innebär ett samarbete 
mellan kollegor där resurser används efter de behov som finns. Att ta vara på varandras 
kunskaper och erfarenheter ger en trivsam miljö och gynnar patientens välmående. Ett bra 
teamarbete kan gynna den patientnära vården vilket är betydande då det är patienten som 
ska vara i fokus.  
 
I resultatet visades också att sjuksköterskor tyckte att det personcentrerade arbetssättet var 
tidskrävande och genererade i större utsträckning dokumentation. Att vårda med begränsad 
tid genererade i minskad tid med patienten. Tidsbristen bidrog till att vissa sjuksköterskor 
ibland undvek en del patienter som de visste krävde mycket tid. Resultatet visade även att 
sjuksköterskors förutsättning att tillgodose patientens behov kanske inte är möjlig under den 
tid och resursbrister som finns. Även om sjuksköterskor hade erfarenheter av att det 
personcentrerade arbetssättet var tidskrävande så visade resultatet att sjuksköterskor tyckte 
att det genererade i mer patientnära vård. Alharbi m.fl., (2014) visar på att patienten trots 
den höga arbetsbelastning vården var nöjd med vården då sjuksköterskor hjälpte till att få 
dennes behov tillfredsställda. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) stadgar i kap 5:1 hur 
hälso- och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kraven på vård uppfylls. Detta innebär att 
vården särskilt ska vara av god kvalitet med en god hygienisk standard, tillgodose patientens 
behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens 
självbestämmande och integritet, främja goda kontakter mellan patienten och hälso-
sjukvårdspersonalen och vara lättillgänglig (Hälso-sjukvårdslag, SFS 2017:30). Detta stärker 
resultatet i arbetet då ett teamarbete handlar om att utföra en god vård för patienten. Även 
om vissa sjuksköterskor erfor att de i sin profession har brist på tid så tyckte många patienter 
att de fick en god vård. Sjuksköterskor behöver i arbetet prioritera arbetsuppgifter vilket 
ibland kan innebära att vissa patienter får mindre tid.  
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Resultatet visar att sjuksköterskor erfor att ett personcentrerat arbetssätt kan bidra till bättre 
förutsättningar för en patientsäker vård (Oxelmark m.fl., 2017). Ett personcentrerat 
arbetssätt hjälper sjuksköterskor att skapa en förståelse för patienten. Vidare skapar 
arbetssättet möjligheter att skräddarsy vården utifrån tidigare sjukdomar och risker vilket 
skapar en säker vård för patienten. Vidare visar resultatet att sjuksköterskor tycker att det 
personcentrerade arbetssättet resulterade i en ökning av kvalité och patientsäkerhet. Tätare 
kontroller och ett delat ansvar mellan patient och sjuksköterska ledde till en högre säkerhet i 
vården och det blev mindre vårdrelaterade olyckor. Resultatet visar även att vissa 
sjuksköterskor kände hur den personcentrerade vården kan hamna i konflikt med integritet 
och sekretess då känslig information kan riskeras att bli hörd av andra patienter. Svensk 
sjuksköterskeförening (2017b) beskriver hur säker vård är en av de sex kärnkompetenser som 
sjuksköterskor bör förhålla sig till i sitt arbete. Detta stärks av Hälso- och sjukvårdslagen 
(SFS 2017:30) där det i kap 5:1 stadgas att vården ska vara av kontinuitet och 
säkerhet. Genom det resultat och tidigare forskning som presenterats samt de styrdokument 
som stärker resultatet går det att urskilja att en det personcentrerade arbetssättet främjar en 
säker vård för patienten. Genom att vara lyhörd för patientens berättelse kan risker 
identifieras vilket bidrar till att sjuksköterskor kan utföra en mer säker vård. Även om det 
personcentrerade arbetssättet anses främja patientsäkerheten kan det anses vara bristande i 
och med att många avdelningar på sjukhus vårdas flera patienter i samma sal. Detta kan 
kännetecknas utifrån tidigare erfarenheter från VFU-perioder då patienter som vårdats i 
flersalar fått ta del av andra patienters känsliga information.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskors erfarenheter kring att vårda utifrån ett individanpassat 
bemötande i det personcentrerade arbetssättet både var en utmaning och en professionell 
skyldighet. Utmaningen beskrevs uppstå när sjuksköterskor möter personer med olika 
bakgrunder, kulturer, språk och värderingar. McCance och McCormack (2017) visar på att 
majoriteten av patienterna kände sig bemötta med värdighet och respekt i mötet med 
sjuksköterskor. Många patienter kände ett välbefinnande efter sin vårdtid då kompetent 
personal bidrog till att patienten kände sig trygg och väl omhändertagen. Alharbi m.fl., 
(2014) beskriver också att patienten hade erfarenheter av att inte bli talad till och hur 
sjuksköterskor hellre inhämtade information från dokumentation istället för samtal med 
patienten. Att bemöta patienten på ett sätt som främjar välbefinnande stärks med Dahlbergs 
teori om vårdande där det vårdande mellanrummet handlar om att sjuksköterskor ska röra 
sig mellan vetenskaplig kunskap och patientens livsvärld. Detta för att främja patientens 
hälsa (Dahlberg & Dahlberg, 2015). Detta stärks också av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 
2017:30) som stadgar att det ska främjas goda kontakter mellan patient och hälso-
sjukvårdspersonalen. Dahlbergs teori om vårdande kan kopplas ihop med de erfarenheter 
som patienten beskrev i mötet med sjuksköterskor. Genom att sjuksköterskor besitter både 
erfarenhetsbaserad och vetenskaplig kunskap utstrålas en trygghet gentemot patienten och 
ett förtroende kan byggas upp vilket är av vikt när patienten ska känna hälsa. Patienten som i 
sin sjukdomssituation befinner sig i en utsatt sits behöver vårdpersonal som de känner 
förtroende för. Sjuksköterskors bemötande har därför en betydande roll och kan påverka 
patientens tilltro till den vård och de vårdbeslut som sjuksköterskor utför.  
 
I resultatet visas det att sjuksköterskor vill skapa en relation till patienten i det vårdande 
mötet för att lära känna individen och kunna identifiera dennes behov. Sjuksköterskor 
trycker på vikten av att se personen bakom sjukdomen. Det framkom att sjuksköterskors 
erfarenheter av personcentrerad vård innebär att vårda patienten utifrån en individanpassad 
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vård där patientens värderingar och önskemål ska ligga till grund för vårdandet. Resultatet 
stärks med Dahlbergs teori om vårdande och där livsvärldsperspektivet sätts i relation till det 
vårdande mötet. Att vårda patienten utifrån dennes livsvärld innebär att sjuksköterskor ska 
se patienten ur ett helhetsperspektiv (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Resultatet 
överensstämmer med Dahlbergsteori och stärks utifrån Alharbi m.fl., 2014 och Bachnick 
m.fl., 2018 som beskriver att patienten önskar att sjuksköterskor ska lyssna på dennes 
livsberättelse och inte bara se symtombilden. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska 
sjuksköterskors roll i vårdandet bygga på en öppenhet och ett intresse för patientens 
berättelse. Detta stärker ytterligare resultatet i detta arbete. Genom tidigare erfarenheter 
under VFU-perioder har det uppmärksammats hur olika sjuksköterskor applicerar en 
personcentrerad vård i mötet med patienten. Sjuksköterskor som har engagerat sig i 
patientens berättelse har kunnat bygga ett förtroende och relation med patienten vilket 
resulterar i en god vård för patienten. Vidare har det uppmärksammats brister i vården när 
sjuksköterskor hellre inhämtar information från journalen istället för att lyssna på patienten.  
 
Resultatet visar att sjuksköterskor erfor hur kommunikation och information var en central 
del i det personcentrerade arbetssättet. Att kunna kommunicera och nå fram till patienten 
och dess närstående visar på en stor kompetens hos sjuksköterskor. Det är en läroprocess 
som kräver övning. En god kommunikation visar att personalen har kunskap i att prata och 
möta nya människor och beskrivs som nyckeln till att kunna skapa en relation. 
Kommunikation beskrivs kunna genomföras utifrån verbal och icke verbal kommunikation. 
Vid den icke verbala kommunikationen är det av vikt att sjuksköterskor uppmärksammar 
patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Robinson m.fl., (2008) och Foster m.fl., (2018) 
beskriver att patienten tycker att kommunikation och information är av vikt för att få en 
bekräftelse och känna sig sedd under sin vårdtid. Samt att många patienter beskriver att de 
blivit bra informerade av sjuksköterskor. Burridge m.fl., (2018) och Alharbi m.fl., (2014) 
beskriver att vissa patienter kände ett missnöje med vården gällande kommunikation och 
information då de erfor att sjuksköterskor i samtal inte lyssnade på patienten utan förlitade 
sig på den information som fanns i journalen. Resultatet och tidigare forskning stärks av 
Patientlagen (SFS 2014:821) som stadgar att patienten ska få information om sitt 
hälsotillstånd, de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, vid vilken 
tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, förväntade vård och 
behandlingsförloppet, väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, eftervård och 
metoder för att förebygga sjukdom eller skada. Resultaten kan också stärkas med Dahlbergs 
vårdvetenskapliga teori där det vårdande och lärande samtalet ligger till grund för att stärka 
patientens hälsoprocess. Det vårdande och lärande samtalet kan också ske ordlöst och 
sjuksköterskor bör då se, lyssna och känna på patienten för att kunna skapa sig en 
helhetsbild över patientens situation (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Resultatet visar på att 
kommunikation och information anses vara delar av vikt i det personcentrerade arbetssättet, 
både utifrån patienten och sjuksköterskors perspektiv. Genom att kommunicera med 
patienten och tilldela den information som kan vara av betydelse kan hälsoprocessen främjas 
vilket gör att patientens upplevelse av vården blir till det bättre. Information kan tilldelas på 
olika sätt och bör individanpassas beroende på vilken patient som ska vårdas. Att 
kommunicera med äldre människor kan skilja sig från att kommunicera med exempelvis 
barn eller funktionsnedsatta och informationen bör då förmedlas på ett individanpassat sätt. 
Alla patienter har rätt till att få information om sitt sjukdomstillstånd och det är 
sjuksköterskors skyldighet att kommunicera på ett sätt som når fram till patienten.  
 
Resultatet visar på att när sjuksköterskor involverar patienten i vården främjas patientens 
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delaktighet och självbestämmandet stärks. Resultatet visar också hur sjuksköterskor som är 
uppmärksamma och uppmuntrande gentemot patienten främjar en delaktighet. Att motivera 
patienten till att vara delaktig och självbestämmande i sin vård bidrar till att sjuksköterskor 
tillsammans med patienten kan arbeta mot gemensamma mål. Vidare beskrivs det i 
resultatet att ett personcentrerat arbetssätt kräver en delaktighet från patienten och ibland 
även dess närstående. Docteur och Coulter (2012) och McCance och McCormack (2017) 
beskriver att personcentrerad vård handlar om att patienten ska bli inkluderad i alla beslut 
gällande sin egen vård. Patientens självbestämmande ska främjas och individens synpunkter, 
önskemål och funderingar ska vara i fokus för vården. Resultatet överensstämmer med 
patientens livsvärld som är en individuell värld uppbyggd av personliga erfarenheter. 
Patienten måste ha möjlighet att påverka sin egen vård för att kunna skapa en förståelse till 
sin egen livssituation vilket kan hjälpa patienten att lindra sitt lidande (Ekebergh, 2015b). 
Detta stärks av Patientlagen (SFS, 2014:821) som i kap 5:1 stadgar att hälso- och sjukvården 
ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. I kap 5:2 stadgas 
att en patients medverkan i hälso- och sjukvården genom att han eller hon själv utför vissa 
vård- eller behandlingsåtgärder bör utgå från patientens önskemål och individuella 
förutsättningar. Att bli involverad i sin egen vård stärks även med Dahlbergs teori om 
vårdande där det i det vårdande och lärande samtalet är av vikt att göra patienten delaktig för 
att värna om patientens autonomi (Ekebergh & Dahlberg, 2015). Genom att göra patienten 
delaktig i sin vård sätts patientens behov i centrum vilket borde vara grunden i allt vårdande. 
Patientens tankar och upplevelser kan inte bedömas ur sjuksköterskors perspektiv. Att ta 
beslut utan att involvera patienten är kränkande och enligt lag förbjudet, vilket medför 
funderingar över varför sjuksköterskor pratar över huvudet på patienten.  

7 SLUTSATS 

Syftet med detta arbete var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat 
arbetssätt vid vård på sjukhus. Resultatet visade att sjuksköterskors erfarenheter av ett 
personcentrerat arbetssätt både var negativa och positiva. De positiva erfarenheterna 
grundade i att ett personcentrerat arbetssätt gör det möjligt för sjuksköterskor att spendera 
mer tid med patienten. Negativa erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt berodde 
främst på att sjuksköterskor erfor att det var tidskrävande vilket medförde att de inte kunde 
sitta ned och lyssna på patienten i den utsträckning som önskades. Resultatet visade också att 
sjuksköterskors erfarenheter av ett personcentrerat arbetssätt grundades i att vårda 
patienten utifrån dennes livsvärldsperspektiv, vilket innebar att sjuksköterskor skulle se 
patienten ur ett helhetsperspektiv. Vårda utifrån patientens livsvärld innefattar en 
individanpassad vård som bygger på patientens värderingar och önskemål. Vidare beskrev 
sjuksköterskor att stämningen mellan kollegor visade sig påverka vården då en god stämning 
i arbetsgruppen genererade till gladare personal som utförde bättre vård och ett bättre 
bemötande mot patienten. Den vårdande miljön påverkade därmed utförandet av ett 
personcentrerad arbetssätt. Andra erfarenheter som sjuksköterskor lade vikt vid i det 
personcentrerade arbetssättet var att kunna kommunicera med patienten då grunden för att 
kunna skapa en god vård var en fungerande kommunikation med både patienten och med 
kollegor. Slutsatser som går att dra i arbetet är att en tydlig och öppen kommunikation där 
patientens åsikter och värderingar blir respekterade är en betydande del i ett personcentrerat 
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arbetssätt. En annan slutsats som går att dra är att sjuksköterskors erfarenheter av det 
personcentrerade arbetssättet är att det är tidskrävande och att tiden inte räcker i vården. En 
tredje slutsats som går att dra är att ett personcentrerat arbetssätt ska utformas utifrån 
patientens värderingar och önskemål. Efter arbetet gång anses syftet vara besvarat utifrån 
det resultat som framkommit under analysen.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Ett förslag till framtida forskning är att genomföra intervjuer med sjuksköterskor för att 
undersöka på vilket sätt ett personcentrerat arbetssätt har använts på arbetsplatser och vilka 
skillnader som upplevdes från hur det var tidigare. Ett annat förslag är att följa ett flertal 
avdelningar under en viss tid när de använt sig av det personcentrerade arbetssättet och 
undersöka vilka positiva och negativa erfarenheter det har resulterat i. Vidare förslag på 
vidare forskning är att undersöka hur verksamhetschefer inom vården tänker kring det 
personcentrerade arbetssättet och vilka förbättringar som kan genomföras i framtiden 
utifrån den resursbrist som råder på flera sjukhus. 
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Intervju 

Medverkande: 

I analysen hittades 
fem fynd; lyssna på 
patienten, engagera 
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Wendy Chaboyer 
Tracey Bucknall 
Mona Ringdal 
Årtal: 

2018 

Tidskrift: 

Scandinavian 
journal of caring 
Sciences 

Land: 

Sverige 

patient 
participation in 
hospital care: 
supporting and 
hindering factors 
patient 
participation in 
care 

patienternas 
delaktighet i 
vårdandet samt 
barriärer och faciliteter 
för delaktighet. 

20 sjuksköterskor 
Analysmetod: 

Tematisk analys 
Ansats: 

Kvalitativ 

patienten, dela på 
ansvar och makt samt 
partnerskap med 
patienten. Fynden 
ligger till grund för att 
sjuksköterskor ska 
kunna utöva 
personcentrerad vård 
genom att skapa en 
relation med patienten 
och med hjälp av 
relationen kunna lära 
känna patienten och ta 
reda på patientens 
behov.  

11. Författare:  
Helen Ross 
Angela Mary Tod 
Amanda Clarke 
Årtal:  

2014 
Tidskrift:  

Journal of Clinical 
Nursing 
Land: 

England 

 

Understanding 
and achieving 
person-centred 
care: the nurse 
perspective 

Syftet var att 
identifiera faciliteter av 
person-centrerad vård 
från sjuksköterskors 
perspektiv på en 
vårdavdelning. 
 

Datainsamling: 

Grupp- och 
individuella 
intervjuer och 
observation 
Medverkande:  

14 sjuksköterskor 
Analysmetod:  

Ramanalys 

Ansats:  

Kvalitativ 

Resultatet är 
presenterat i två olika 
sektioner där det ena 
handlar om 
personcentrerad vård. 
Sektionen om 
personcentrerad vård 
är indelad i tre delar: 
karaktärer av 
relationer, kvaliteter 
hos vårdpersonal och 
olika principer vid 
personcentrerad vård. 
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12. Författare: 

Wendy Walker  
Kate Deacon 

Årtal:  

2018 

Tidskrift:  

Intensive and 
critical care nursing 

Land: 

England 

Nurses 
experiences of 
caring for the 
suddenly 
bereaved in adult 
acute and critical 
care setting, and 
the provision of 
person-centred 
care: A qualitative 
study 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser kring 
Omvårdnadsåtgärder 
för personcentrerad 
vård på en 
akutvårdsavdelning. 

Datainsamling: 

Intervjuer och 
gruppintervjuer.  
Medverkande:  

9 sjuksköterskor 
Analysmetod:  
Systematisk 
litteraturstudie 

Ansats:  

Kvalitativ 

I resultatet presenteras 
hinder för att utföra 
personcentrerad vård 
och ett exempel över 
dessa hinder är 
vårdpersonalens 
attityd. Relationen 
mellan sjuksköterska, 
patient och familj kan 
vara svår att hantera i 
vård av svårt sjuka 
människor. Andra 
faktorer som kan 
påverka är en stressig 
arbetsmiljö, hög 
arbetsbelastning samt 
korta vårdmöten. 

10/10 
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