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Förord 

Vi vill tacka våra familjer för det stöd och den uppmuntran som vi fått under denna tid och 

under hela vår utbildningsperiod.  

Sist men inte minst vill vi tacka varandra för ett gott samarbete under denna intensiva tid.  

 

  



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerad vård är en av kärnkompetenserna som krävs för att patienter 

ska erhålla en så god och säker vård med olika hälso-sjukvårdsprofessioner. Den bygger på 

ett flertalet begrepp, såsom, livsvärld, partnerskap och delat beslutsfattande. Livsvärlden 

definieras som den subjektiva världen som människan upplever den. Partnerskap definieras 

som en interpersonell relation där ett gemensamt ansvar och mål återfinns. Delat 

beslutsfattande definieras som en process där patienter och vårdgivare överväger resultatet 

av olika tillvägagångssätt, detta bör utgå från patientens personliga preferenser. Syfte: Att 

beskriva personcentrerad omvårdnad ur ett patientperspektiv. Metod: Systematisk 

litteraturöversikt Resultat: Livsvärldsperspektivet var något som upplevdes som viktigt i 

vårdrelationen. Den delade makten är kunskapsutbytet, vilket stärker vårdrelationen och 

patientens upplevelse av att bli sedd och bekräftad. Att ha tillgång till samma vårdpersonal 

och kunna delta i omvårdnaden innebar att patienternas autonomi respekterades och ett 

partnerskap kunde upprättas. Slutsats: Det finns idag kunskapsluckor gällande patienters 

upplevelser av personcentrerad omvårdnad. Det kan konstateras att patientperspektivet i en 

framtid kommer att ha en fortsatt avgörande betydelse för relationen mellan patient och 

sjuksköterska.  

Nyckelord: Autonomi, Delat beslutsfattande, Livsvärld, Partnerskap.  

 

 

  



ABSTRACT 

Background: Person-centered care is one of the core competencies required for patients to 

receive as good and safe care with different healthcare professions. It is based on a number of 

concepts, such as, life world, partnership and shared decision-making. The life world is 

defined as the subjective world in which a patient experiences it. Partnership is defined as an 

interpersonal relationship where a shared responsibility and goals are found. Shared 

decision-making is defined as a process where the patients and caregivers consider the 

outcome of different approaches, based on the patient’s personal preferences. Aim: To 

describe person-centered nursing from a patient perspective. Method: Systematic literature 

review. Results: The life-world perspective was perceived as important in the care 

relationship. The shared power is the exchange of knowledge, which strengthens patient’s 

experience of being seen and confirmed. Having access to the same healthcare staff and being 

able to participate in nursing meant that patient’s autonomy was respected and a partnership 

could establish. Conclusion: Today there are knowledge gaps regarding patient’s 

experiences of person-centered care. The patient perspective in the future will be of decisive 

importance for the relationship between the patient and the nurse.  

Keywords: Autonomy, Lifeworld, Partnership, Shared decision-making.  
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1 INLEDNING  

Vid pågående utbildning till grundutbildad sjuksköterska vid Mälardalens Högskola väcktes 

intresset tidigt av författarna gällande begreppet personcentrerad omvårdnad. Vid den 

verksamhetsförlagda utbildningen inom somatisk, psykiatrisk och geriatrisk vård upplevde 

författarna till detta examensarbete att den personcentrerade omvårdnaden i vissa fall var 

obemärkt eller ej delgiven patienterna. Detta kan bero på flera orsaker såsom oreflekterade 

arbetsrutiner, tidsbrist, arbetsmiljö, bemanning och en oerfarenhet bland sjuksköterskorna. 

Även att patienter inte har kunskap kring vad begreppet personcentrerad omvårdnad innebär 

kan vara en faktor till att den personcentrerade omvårdnaden är osynlig och oreflekterad. 

Personcentrerad omvårdnad var i termin tre ett av intresseområdena gällande framtida 

examensarbeten inom omvårdnad vid Mälardalens Högskola. Det föll sig därmed naturligt 

att undersöka och analysera ämnet mer ingående i examensarbetet. Vidare valdes att 

beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån ett patientperspektiv för att få en fördjupad 

kunskap och kännedom om vad personcentrerad omvårdnad och upplevelse av den samma 

innebär för patienter. Vår förhoppning är att erhålla en bredare kunskap utifrån evidens och 

forskning om vad personcentrerad omvårdnad är och betyder för patienter och att den nya 

kunskapen kan ge sjuksköterskor möjligheter och verktyg att förbättra omvårdnaden för 

framtida patienter och använda den personcentrerade omvårdnaden i den dagliga 

professionen.  

2 BAKGRUND 

I bakgrundsavsnittet presenteras och beskrivs begreppen personcentrerad omvårdnad och 

livsvärlden, samt tidigare forskning och evidens inom personcentrerad omvårdnad. Vidare 

förklaras och motiveras den valda vårdvetenskapliga teoretiska utgångspunkten för arbetet. 

Bakgrunden avslutas med lagar och styrdokument inom omvårdnad samt en 

problemformulering och ett syfte för examensarbetet.  

2.1 Personcentrerad omvårdnad 

Begreppet personcentrerad omvårdnad grundades på 1960-talet av den amerikanske 

psykologen Carl Rogers. Begreppet har uppstått ur den humanistiska psykologin där Rogers 

studerade de mellanmänskliga relationerna kopplat till personligheten (Edvardsson, 2010). 

Personcentrerad omvårdnad är i dagens hälso- och sjukvård en av kärnkompetenserna som 

krävs för att patienter ska erhålla och uppleva en så god och säker vård som möjligt i sitt 
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möte med vårdens olika professioner (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Ett humanistiskt 

och holistiskt synsätt fokuserar på människan som en unik helhet, vilket är grunden i att 

förstå den personcentrerade omvårdnaden. Sjuksköterskan bör därmed ha en hållning som 

kännetecknas av en öppenhet och lyhördhet inför varje patient och dennes livsvärld 

(Berglund, Andersson & Kjellsdotter, 2017).  

Personcentrerad omvårdnad beskrivs som ett icke-klarlagt begrepp, men som har ett antal 

utgångspunkter som är gemensamma för att uppnå en individualiserad omvårdnad. Dessa 

utgångspunkter är: att vården utgår från den unika personen och dennes rätt till hälsa, att 

vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande, att vården är sammanhållen samt 

att vården alltid möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt - alla dessa 

utgår från ett grundläggande etiskt förhållningssätt (Vårdförbundet, 2015; Snellman 2014; 

Dahlberg & Ekman, 2017). Genom att sjuksköterskan erkänner den andre, det vill säga 

patienten, och ser dennes förutsättningar, förmågor och individualitet så blir vården 

”skräddarsydd” eller personcentrerad för den enskilde individen. För att kunna ge en 

personcentrerad omvårdnad krävs det att patienten får möjligheten till att delge sin livsvärld 

till sjuksköterskan. Det är genom livsvärlden som vi erfar och förstår oss själva och andra 

(Dahlberg & Ekman, 2017). Begreppet personcentrerad omvårdnad bör ej förväxlas med 

begreppen patientcentrerad vård och klientcentrerad vård då dessa begrepp har ett annat 

syfte och innehåll. Dessa begrepp beskrivs utifrån att de förser individer med hälso- och 

sjukvård utan att involvera patientens personliga värderingar och önskemål (Slater, 2006).  

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs universitet har definierat tre 

centrala begrepp för att beskriva personcentrerad omvårdnad, dessa är: 1) partnerskap; 2) 

patientberättelsen och; 3) dokumentation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Partnerskapet framställs som en ömsesidig respekt för varandras kunskap, det vill säga, 

patientens expertis om att leva med hälsa respektive ohälsa samt sjuksköterskans 

akademiska kunskap kring ohälsotillståndet (GPCC, 2015). Patientberättelsen är grunden för 

att omvårdnad ska kunna ges personcentrerat och innehåller information om patientens 

värderingar, behov, synsätt, intressen, vanor och prioriteringar. Patientberättelsen mynnar ut 

i en vårdplan som dokumenteras och återfinns i patientjournalen. Vårdplanen formuleras av 

sjuksköterskan i samråd med patienten och eventuellt dennes anhöriga (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016; GPCC, 2015). Kunskap om patientens perspektiv är 

ofrånkomligt för att kunna tillämpa en personcentrerad omvårdnad, för detta krävs att 

sjuksköterskan applicerar ett etiskt förhållningssätt gentemot patienten. Den 

livsvärldsorienterade och personcentrerade etiken bygger på att relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten utgår från ett samarbete (Dahlberg & Ekman, 2017). För att en 

evidensbaserad samt en personcentrerad omvårdnad ska kunna tillämpas inom 

verksamheten där omvårdnad bedrivs krävs kompetensutveckling och en förståelse för 

begreppet bland alla inblandade parter (Leksell & Lepp, 2013; Svensk sjuksköterskeförening, 

2016).  

Målet för den personcentrerade omvårdnaden är att skapa ett partnerskap mellan 

sjuksköterskan och patienten, detta för att nå de mål som är uppsatta för att utföra och 

uppnå en god och säker vård. Svensk sjuksköterskeförening (2016) anser att den 
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personcentrerade omvårdnadens mål är att främja hälsa och att individens unika historia och 

kunskap ska ges lika stor betydelse som de professionella sjuksköterskornas kompetens.  

En av pionjärerna inom den personcentrerade omvårdnaden, psykologen Dawn Brooker, har 

utvecklat en modell där hon belyser vikten av vårdorganisationens arbete mot en 

personcentrerad omvårdnad av patienter. Den personcentrerade omvårdnaden bygger enligt 

denna modell på att organisationen och ledarna inom vården respekterar sina patienter och 

personal, att vården individualiseras samt att vården värdesätter patienter och dess 

närståendes upplevelser (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Dessutom bör vårdmiljön 

karaktäriseras av goda möten, meningsfulla aktiviteter samt bekräftande av den andre.  

Personcentrerad omvårdnad kan motverkas av faktorer som bristande tid, bristande 

valmöjligheter för den enskilde individen, ett motstånd bland personalen till förändring på 

arbetsplatsen samt ett starkt fokus på tidigare rutiner i omvårdnadsarbetet (Edvardsson, 

2010). Detta leder därmed till att vården går från en personcentrering till en 

sjukdomscentrering (Svensk sjuksköterskeförening, 2019). Språket är en bidragande faktor 

till hur patienter uppfattas av arbetsgruppen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Genom 

att framställa en patient utifrån de symtom eller den sjukdom som patienten har blivit 

diagnosticerad med bildas en snedvriden bild av människan bakom patienten. Detta kan i sin 

tur leda till att arbetsgruppen traderar traditionen av att kalla patienterna för den sjukdom 

som de har, vilket beskrivs som vårdkultur (Rytterström, 2015). Detta sätt att konstituera 

verkligheten, genom att etikettera och sortera, blir därmed inte personcentrerat utan istället 

patientcentrerat (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2013).  

2.2 Livsvärlden 

Begreppet livsvärld har sin grund i filosofiska idéer som utvecklats i Europa. Livsvärlden är 

både en värld inom och utanför individen, det görs alltså ingen skillnad på en inre och en 

yttre värld (Asp och Fagerberg, 2012). Att bli patient innebär att hamna i ett 

beroendeförhållande, vilket gör patienten sårbar och utsatt. Det är därför av stor vikt att den 

vårdande sjuksköterskan kan se patienten ur ett helhetsperspektiv, det vill säga, att se 

patienten i dennes livsvärld (Ekebergh, 2015a). Genom att sjuksköterskan förhåller sig till 

patienten och beaktar denne ur ett helhetsperspektiv så bekräftas därmed patientens 

autonomi och en delaktighet i omvårdnaden uppnås.  

Att vårda med livsvärlden som grund innebär att sjuksköterskan observerar hur hälsa, 

sjukdom, lidande och vårdandet upplevs av patienten. Inom det livsvärldsorienterade 

perspektivet ses patienten som den främste experten, detta innebär att sjuksköterskan måste 

kunna ta del av patientens berättelse och vara öppen för den information som delges 

(Ekebergh, 2015a). För att omvårdnaden ska vara av vårdande karaktär krävs det att 

sjuksköterskan kan inta denna öppenhet, det vill säga, att vara lyhörd och följsam inför vad 

som sägs i samtalet. Sjuksköterskan bör ha utvecklat en förståelse för hur hen själv är och 

upplevs i mötet med patienten för att kunna ta del av informationen. Att ha en vilja att förstå 

och även förstå på ett nytt sätt är grunden i att kunna möta den andres livsvärld. För att 

utveckla ett sådant förhållningssätt krävs det en självreflektion hos sjuksköterskan, med 
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frågor som till exempel, hur ser jag på patienten? Hur förhåller jag mig till denna individ? 

Vad betyder detta möte för patienten och för mig själv?  

Livsvärlden är beroende av tid och rum samt betydelsen av sammanhang och mening. 

Nutiden är relaterad till dåtid och framtid, det vill säga, att patienten erfar nutiden utifrån 

vad hen har upplevt tidigare eller vad hen kan tänkas uppleva i en framtid (Ekebergh, 2015b). 

På detta sätt kan även det rumsliga förstås, människan färgas av upplevelser i tid och rum, 

vilket i sin tur kan kopplas till betydelsen av sammanhang och mening. Vi är trygga på en 

plats och i en tid där vi känner ett meningsfullt sammanhang.  

Den livsvärldsorienterade etiken förutsätter att patienten och sjuksköterskan samarbetar och 

bidrar med respektive expertkunnande, men att beslut som tas, alltid ska grunda sig på 

patientens önskan och vilja. Sjuksköterskans uppgift är alltså att stödja och förstärka 

patientens önskningar och vilja så långt det är möjligt, vilket i sin tur föder delaktighet i 

omvårdnaden av patienten (Dahlberg och Ekebergh, 2015).  

2.3 Tidigare forskning  

Sjuksköterskors upplevelser av personcentrerad omvårdnad  

Personcentrerad omvårdnad ses som en grundläggande process till att engagera den enskilda 

människan i sin egen vård. Att se personen bakom patienten är viktigt för sjuksköterskan att 

beakta då dennes behov, känslor och vilja är byggstenar i själva behandlingen för att uppnå 

god hälsa (Ekman et al, 2011). Nedan följer en beskrivning av sjuksköterskors upplevelser av 

begreppet personcentrerad omvårdnad utifrån flertalet studier.  

Tidigare forskning inom vårdvetenskap visar på att sjuksköterskor förstår innebörden av 

personcentrerad omvårdnad men har svårt att sätta in detta i det kliniska arbetet. Ross, Tod 

och Clarke (2014) talar om vikten av att sjuksköterskan lär känna patienten och dennes 

rutiner i det dagliga livet för att uppnå en god vård. Sjuksköterskans roll inom den 

personcentrerade omvårdnaden är att tillhandahålla information till patienten, förmågan till 

att påverka beslut samt att ha ett ansvar över patienten (Kolovos, Kaitelidou, Lemonidou, 

Sachlas, Zyga och Sourtzi, 2015). Samtidigt som vårdvetenskaplig forskning visar på de 

positiva faktorerna och resultaten av att implementera personcentrerad omvårdnad i 

vårdarbetet så finns det en baksida där sjuksköterskor beskriver svårigheter av att utföra 

personcentrerad omvårdnad. Orsaken till detta framställs av sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal som vårdmiljön (Ross, Tod & Clarke, 2014). Vårdmiljön är i dagsläget 

fortfarande medicinskt orienterad och fokuserar på att sätta diagnoser framför att se 

människan bakom patienten (Price, Djulbegovic, Biswas & Chatterjee, 2015). Två 

förutsättningar för att en personcentrerad omvårdnad ska kunna implementeras är att ha en 

personalkontinuitet och att sjuksköterskan i sitt arbete kan skapa en god vårdmiljö. I studien 

av Jerofke-Owen och Bull (2018) ansåg de intervjuade sjuksköterskorna att oro skapades hos 

patienter då de inte fick tillgång till samma sjuksköterska eller annan vårdpersonal som 
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tidigare, det vill säga att en personalkontinuitet saknades. Denna oro byggde på att det 

tidigare goda partnerskapet försvunnit och ersatts av något nytt och främmande. Den goda 

vårdmiljön kännetecknas enligt de intervjuade sjuksköterskorna i studien som en öppen och 

trygg miljö där maktfördelningen mellan patient och sjuksköterska är jämn och där 

sjuksköterskan använder sig av ett förståeligt språk som är anpassat till patienten (Jerofke-

Owen & Bull, 2018).  

Sjuksköterskor framhåller vikten av att prioritera patientens önskan (Berghout, van Exel, 

Leensvaart och Cramm, 2015). Med uttalanden som ”att behandla patienter med värdighet 

och respekt” och ”att involvera patienten i den egna vården” betonas värdet av 

personcentrerad omvårdnad. Detta kan relateras till de åtta dimensionerna av 

personcentrerad vård som dessa forskare hänvisar till, vilka är: 1) respekt för patienters 

värderingar och behov; 2) information, utbildning och kommunikation; 3) samordning och 

integrering av omvårdnad; 4) emotionellt stöd; 5) fysiskt välbehag; 6) inkludering av 

anhöriga; 7) vårdkontinuitet och en god övergång vid eventuell flytt samt; 8) tillgång till vård. 

Ytterligare faktorer som påverkar patientens delaktighet enligt sjuksköterskor är patientens 

egna förmågor, inflytande och hälsostatus samt sjuksköterskans främjande av patientens 

egenvård, kompetens, samspel med de inblandade parterna och krav på vårdmiljön (Kolovos 

et al, 2015). I studien av Berghout et al (2015) understryks även att sjuksköterskor anser att 

inkludering av anhöriga i den personcentrerade vården är det minst betydande av 

dimensionerna. Resultatet av studien pekade på flertalet positiva fynd av att implementera 

personcentrerad vård i arbetet, men att sjuksköterskor och annan vårdpersonal har olika syn 

på vilken av dimensionerna som är mest relevant. Detta står i kontrast till vad sjuksköterskor 

uppger i studien av Walker och Deacon (2016), sjuksköterskorna menar att det är av vikt att 

involvera anhöriga i omvårdnaden av patienter för att uppnå en personcentrerad omvårdnad 

då anhöriga ses som en källa till upplevd hälsa samt att information från sjukvården kan ha 

en bättre genomslagskraft om anhöriga också får ta del av vad som är aktuellt i den enskilde 

patientens vård.  

De utmaningar som sjuksköterskor anser att de står inför är att de i vissa fall ej ser personen 

bakom patienten, vilket kan förklaras med att vårdmiljön och arbetsbelastningen styr vilka 

handlingar som kan utföras (Ross, Tod & Clarke, 2014; Jerofke-Owen & Bull, 2018). Vidare 

beskriver sjuksköterskor att stress exkluderar personcentrerad omvårdnad i akuta 

situationer. Sjuksköterskorna menar samtidigt att den personcentrerade omvårdnaden är i 

liten grad dokumenterad i patientjournalerna vilket i sin tur gör att vårdtagarnas egna 

värderingar, önskemål och känslor faller bort i informationen (Ekman et al, 2011). Andra 

faktorer som hindrar sjuksköterskor att förse patienter med en personcentrerad omvårdnad 

är patientens aktuella fysiska tillstånd, kulturella bakgrund, språk och förståelse för den egna 

sjukdomen (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall och Ringdal, 2018). Vidare menar 

sjuksköterskorna i studien att vissa patienter intar en passiv roll och önskar att 

sjuksköterskan eller annan vårdpersonal tar beslut åt patienten, detta bygger på att ett antal 

patienter önskar en paternalistisk vård då de anser att sjukvårdens professioner är 

auktoriteter med rätt kunskap (Oxelmark et al, 2018).  

Det förekommer en samverkan mellan olika personlighetsdrag hos sjuksköterskor och deras 

arbetsmiljö. Sjuksköterskor med en neurotisk personlighet beskrivs extra känsliga för 
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arbetsrelaterad stress och kan därmed ha svårigheter att ge patienter en personcentrerad 

omvårdnad vid tillfällen av stress (Elfstrand Corlin, Kajonius & Kazemi, 2017). Vidare menar 

forskarna att oro i det vardagliga livet påverkar människor och deras stresstålighet på 

arbetet. De intervjuade sjuksköterskorna som upplevde en oro hade det svårt att hantera 

akuta situationer jämfört med de stresståliga sjuksköterskorna i studien av Elfstrand Corlin 

et al (2017). Sjuksköterskor beskrev att avsaknad av teamarbete och gemensamma samtal 

mellan professioner påverkar arbetsmiljön och möjligheten till att ge patienter en 

personcentrerad omvårdnad (Oxelmark et al, 2018). Sjuksköterskor bekräftar att det i vissa 

fall är svårt att utföra omvårdnad som är personcentrerad då informationen kring patienten 

inte alltid varit tillgänglig för hela arbetslaget vilket påverkar patientens omvårdnad negativt. 

Det krävs därmed att professioner kan samarbeta och ge förslag på åtgärder för att patienten 

ska förses med den bästa individuella vården. Detta gynnar även ett gott arbetsklimat 

(Oxelmark et al, 2018). För att patienter ska känna sig hörda, sedda och få utföra aktiviteter i 

sin egen takt krävs tid från sjuksköterskan. Även att våga kommunicera med kollegor och 

utbyta erfarenheter kräver tid. Dessa resultat visar att en god arbetsmiljö med låg stressnivå 

och ett gott samarbete är en viktig faktor i implementeringen av personcentrerad omvårdnad 

(Elfstrand Corlin et al, 2017).  

Sjuksköterskorna vidgade synen på den traditionella definitionen av personcentrerad 

omvårdnad genom att beskriva det som en kulturell förändring som bör genomsyra 

omvårdnaden och den organisation där omvårdnad bedrivs. Deltagarna förklarade att den 

personcentrerade omvårdnaden inte kan uppnås endast med vackra lokaler som tidigare 

föreslagits, utan det krävs engagerade sjuksköterskor som har en förmåga att göra patienten 

delaktig i den egna vården. Sjuksköterskorna menar att problemet med att implementera en 

god personcentrerad omvårdnad ibland kan ligga i att en del arbetstagare missförstår 

begreppet och menar att personcentrering alltid har förekommit i deras arbete utan att de 

har reflekterat över vad personcentrerad omvårdnad egentligen står för. Sjuksköterskor går 

därmed in i omvårdnaden med en förlegad uppfattning om personcentrerad omvårdnad och 

därmed finns potentiella förlorade möjligheter i att förstå vad begreppet i själva verket 

handlar om när man alltid har gjort på ett visst sätt i sin praxis. Denna synvinkel kan 

begränsa olika discipliner från att ompröva nuvarande arbetssätt eller anta ett nytt 

perspektiv som leder till nya initiativ enligt de intervjuade sjuksköterskorna (Fix, VanDeusen 

Lukas, Bolton, Hill, Mueller, LaVela & Bokhour, 2017).  

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv 

Valt vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv för detta examensarbete är Tanya McCance och 

Brendan McCormacks ramverk för personcentrerad omvårdnad. Ramverket värnar om 

patientens ställning i vårdrelationen och belyser vikten av att implementera den 

personcentrerade omvårdnaden i sjuksköterskans dagliga arbete för att främja en god och 

individanpassad omvårdnad för patienten. Nedan presenteras ett utvalt antal domäner ur 

ramverket av McCance och McCormack.  
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2.4.1 Att möta patienten i dennes livsvärld 

Personcentrerade processer framställs av McCance och McCormack (2013) som det 

förhållningssätt som sjuksköterskan har gentemot patienten som person. Sjuksköterskan bör 

ta reda på patientens värderingar och önskningar, vara engagerad i omvårdnaden, ha en 

närvaro och visa omtanke samt inkludera patienten i den egna omvårdnaden. För att göra 

patienten delaktig i omvårdnaden bör information ges på ett tydligt sätt och 

kommunikationen är en oumbärlig förutsättning för att detta ska ske. Att ha en klar bild av 

vad patienten värderar i sitt liv och hur patienten förstår vad som sker utifrån det 

individuella perspektivet är en förutsättning för att omvårdnaden ska upplevas som 

personcentrerad (McCormack & McCance, 2017).  

2.4.2 Patienten som medskapare  

Sjuksköterskan bör låta patienten vara en aktiv partner i omvårdnaden för att kunna skapa 

nya perspektiv och för att lära av varandra. Att genuint engagera sig i relationen med 

patienten bygger på sjuksköterskans egen förmåga till att skapa kontakt med sin omvärld. 

Sjuksköterskan bör ha en god självinsikt vad gäller personlig karaktär, värderingar och 

övertygelser då det är väsentligt för en vårdande relation med patienten. Dock kan 

vårdmiljön påverka sjuksköterskans förmåga till att skapa en relation till patienten, vilket 

kräver att sjuksköterskan har de personliga och etiska kunskaperna för att ta sig förbi dessa 

hinder (McCormack & McCance, 2017).  

2.4.3 Delat beslutsfattande 

Delat beslutsfattande definieras som en process där resultatet av omvårdnaden och annan 

behandling ska övervägas av de inblandade parterna, det vill säga, patient och vårdgivare. 

Dessa beslut bör främst utgå från patientens personliga preferenser och önskningar. Genom 

att sjuksköterskan värderar individens självbestämmanderätt leder detta till att patienten 

kan delta i ett delat beslutsfattande vad gäller den omvårdnad som patienten kommer att 

erhålla. Motivet med det delade beslutsfattandet är att påvisa nya perspektiv för att ett beslut 

ska vara välgrundat. Sjuksköterskans roll i detta är därmed att vara närvarande, ge personligt 

stöd och råd för att kunna hjälpa patienten vidare i sina beslut (McCormack & McCance, 

2017).  

2.5 Lagar och styrdokument  

Nedan presenteras några av de grundläggande lagar och styrdokument som är relevanta för 

detta examensarbete avseende personcentrerad omvårdnad. ICN:s internationella etiska kod 

för grundutbildade sjuksköterskor har för avsikt att belysa de fyra etiska kompasserna i yrket. 

Kompetensbeskrivning för grundutbildad sjuksköterska avser sjuksköterskans 

yrkeskunnande, kompetens och ansvar gällande planering och utveckling av omvårdnad. De 

två nämnda lagarna, Hälso- och sjukvårdslagen och Patientlagen, hänvisar till de två lagrum 
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som har för avsikt att beskriva svensk hälso- och sjukvård samt patienters ställning och 

rättigheter i vården.   

2.5.1 International Council of Nurses – etisk kod 

International Council of Nurses (ICN) har framtagit och fastställt en etisk kod för 

sjuksköterskeprofessionen världen runt. Koden utgörs av fyra områden som belyser de etiska 

aspekterna i yrket: sjuksköterskan och allmänheten, sjuksköterskan och yrkesutövningen, 

sjuksköterskan och professionen samt sjuksköterskan och medarbetare (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

2.5.2 Kompetensbeskrivning för grundutbildad sjuksköterska 

Omvårdnad är sjuksköterskans specifika professionskompetens (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan har ansvar för att en god och säker omvårdnad 

ges till alla patienter. Detta ger i sin tur ökade möjligheter till att förbättra, bibehålla eller 

återfå hälsa som patient. Det omvårdnadsarbete som utförs av sjuksköterskan ska ha en 

grund i lagar, författningar och andra styrdokument som är specifika för sjukvården. 

Faktorer som ålder, kön, socioekonomisk status, miljö och kulturtillhörighet ska vara 

centrala för att sjuksköterskan ska kunna ge en så god och individuell omvårdnad som 

möjligt för den enskilde människan. Utöver detta ska sjuksköterskan ständigt utvärdera sin 

egen profession och de val som görs inom yrkesutövningen, detta för att utveckla yrket och 

fördjupa sin egen yrkeskompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.5.3 Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) 

Målet med Hälso- och sjukvården är god vård på lika villkor för alla människor. Vården ska 

ges med respekt för allas lika värde och för den enskildes värdighet. Vidare ska Hälso- och 

sjukvården aktivt arbeta för att förebygga ohälsa och främja hälsa bland befolkningen. Hälso- 

och sjukvårdsverksamhet ska bedrivas så att kravet på en god vård uppfylls. Detta innebär att 

vården ska: 1) vara av god kvalitet med en god hygienisk standard; 2) tillgodose patientens 

behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet; 3) bygga på respekt för patientens rätt till 

självbestämmande och integritet; 4) främja god kontakt mellan patienten och 

sjukvårdspersonal samt; 5) vara lättillgänglig (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30).  

2.5.4 Patientlag (SFS 2014:821) 

Lagen syftar till att stärka och tydliggöra patienters ställning inom hälso- och sjukvård, samt 

till att arbeta för att stärka patienters rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet i 

den egna omvårdnaden. Med hälso- och sjukvård i denna lag avses medicinska åtgärder för 

att förebygga och behandla sjukdom eller skada. Informationskrav, samtycke, delaktighet, 

individuell planering samt val av behandlingsstrategi är huvuddrag i lagen (Patientlag, SFS 

2014:821). Informationskravet syftar till att patienten skall erhålla en tydlig information om 

sitt hälsotillstånd samt att patienten skall få beskrivet val av undersökningsmetod, vård, 
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eventuell behandling samt hjälpmedel. Patienten skall även få information om eventuella 

väntetider samt hur den förväntade vårdprocessen skall utformas. Vidare skall patienten 

även få information om komplikationer som kan uppstå i samband med vården, 

läkemedelsbiverkningar och rehabilitering. Informationen skall anpassas efter utifrån den 

enskilde patientens ålder, erfarenheter och mognad. Hänsyn skall tas till språkliga och övriga 

individuella förutsättningar som kan påverka mottagandet av informationen. 

Samtyckeskravet tydliggörs i lagstiftningen för att patienten skall ges möjlighet till 

självbestämmande och integritet. Samtycket kan ske genom muntlig, skriftlig eller på annat 

sätt som kan vara relevant utifrån den enskilde individens förutsättningar. Detta samtycke 

till undersökning, vård och behandling kan återtas av patienten men detta kräver att 

sjukvården ger patienten information om eventuella konsekvenser som kan uppstå i och med 

detta beslut. Delaktighetskravet innebär att hälso- och sjukvården alltid skall ske i samråd 

med patienten. Utifrån patientens individuella förutsättningar och önskningar skall vården 

planeras och utföras med hänsyn till patientdelaktighet och eventuella närståendes 

inflytande. Patientens rätt individuell planering och val av behandling styrks i denna lag 

genom att vården skall vara ändamålsenlig och tillgodose patienten med en upplevelse av 

trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet (Patientlag, SFS 2014:821).  

 

2.6 Problemformulering  

Tidigare forskning om personcentrerad omvårdnad utifrån ett sjuksköterskeperspektiv samt 

McCance och McCormack’s vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv visar att personcentrerad 

omvårdnad är en grundläggande process för en god omvårdnad. Att möta patienten i dennes 

livsvärld är en förutsättning för att omvårdnaden ska vara engagerande för de inblandade 

parterna samt för att en egenvård hos patienten kan främjas. Att låta patienten vara en aktiv 

partner i omvårdnaden skapar tillfällen för kunskapsutbyte och en jämn maktfördelning. 

Sjuksköterskans roll i det delade beslutsfattandet är att bistå med professionell expertis kring 

omvårdnaden så att ett vårdbeslut är välgrundat när det tas. Sjuksköterskor upplever att det 

kan vara svårt att implementera den personcentrerade omvårdnaden i det dagliga 

vårdarbetet då en hög arbetsbelastning och vårdmiljön styr vad som kan utföras och vad som 

bör prioriteras. Detta leder i sin tur till att patienters önskemål och känslor faller bort i 

patientjournalen då tiden till att sitta ned med patienten är otillräcklig. Ytterligare hinder för 

att en personcentrerad omvårdnad ska kunna implementeras är avsaknaden av teamarbete 

som leder till minskad gemensam information om patienten, vilket påverkar det 

personcentrerade arbetssättet negativt. Studier i den tidigare forskningen har påvisat att det 

existerar en förlegad syn på eller ett missförstånd kring vad personcentrerad omvårdnad är. 

Det finns därmed potentiella förlorade möjligheter i att förstå vad begreppet i själva verket 

handlar om. Denna förlegade syn kan begränsa de olika disciplinerna inom vården från att 

ompröva sitt nuvarande arbetssätt. Enligt lag har sjuksköterskor ett ansvar att respektera och 

arbeta för att stärka patienters rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet i den 

egna omvårdnaden. Den personcentrerade omvårdnaden är något som bör stärka patienter i 

vårdsituationer men tyvärr väljs personcentreringen bort av sjuksköterskor på grund av hög 
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arbetsbelastning och stress i förmån för att hinna med andra prioriterade arbetssysslor. Då 

sjukvården menar att den personcentrerade omvårdnaden är en viktig byggsten för att uppnå 

en god vård bör frågan ställas huruvida patienter upplever den personcentrerade 

omvårdnaden. Genom detta kan eventuella brister identifieras vilket kan bidra till en ökad 

kunskap och omprioritering av omvårdnadshandlingarna som sjuksköterskor förser 

patienten med. Detta för att uppnå en personcentrerad omvårdnad där hela människan är 

inkluderad.  

2.7 Syfte   

Syftet med detta examensarbete är att beskriva personcentrerad omvårdnad ur ett 

patientperspektiv.  

3 METOD  

Följande avsnitt beskriver den metod som valdes för detta examensarbete, hur insamlandet 

av data och urvalet skett samt hur genomförandet och dataanalysen har gått tillväga. 

Avsnittet avslutas med etiska överväganden. Eftersom syftet med examensarbetet har varit 

att beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån ett patientperspektiv så har en kartläggning 

av kunskapsområdet i form av en litteraturöversikt genomförts. Denna litteraturöversikt har 

utgått från Febe Fribergs (2017) beskrivning av hur en allmän litteraturöversikt genomförs. 

Friberg (2017) menar att en litteraturöversikt bör inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för att kunna ge ett bredare resultat. Litteraturöversikter handlar därmed om att  

skapa en översikt av det nutida kunskapsläget i ett valt omvårdnadsområde, i detta fall, 

patienters upplevelser av personcentrerad omvårdnad. Den fakta som återfinns i de valda 

resultatartiklarna skapar ett underlag för en kritisk granskning av det valda 

kunskapsområdet. I detta examensarbete har både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

granskat och jämförts för att slutligen finna gemensamma variabler från de artiklar som 

inkluderades i resultatbeskrivningen.  

3.1 Urval & datainsamling 

Datainsamlingen för denna litteraturöversikt genomfördes via Mälardalens 

högskolebibliotek, genom att vårdvetenskapliga artiklar söktes via databaserna CINAHL plus 

och PubMed som är ämnesområdesspecifika för vårdvetenskap. Den inledande 

informationssökningen handlar om att anlägga ett helikopterperspektiv inom det område 

som önskas undersökas, detta för att finna vad som redan finns publicerat inom området 

(Friberg, 2017). Sökprocessen startade utifrån det valda syftet och den problemformulering 

som formulerats. De sökord som användes i den inledande informationssökningen var: 
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“person-centered care” samt “patient-centered care”. Sammanfattningen i de artiklar som 

blev resultatet av den inledande litteratursökningen har lästs med ett kritiskt öga för att 

kunna avgränsa vad som är av vikt för det kommande arbetet. Karaktären på majoriteten av 

artiklarna i den inledande informationssökningen var kvantitativa- och kvalitativa studier 

utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Detta innebär att det finns kunskapsluckor kring 

patientperspektivet.  

Den egentliga litteratursökningen startade med att inklusion- och exklusionskriterier för 

artiklarna bestämdes. De inklusionskriterier som valdes var: artiklar skrivna på engelska, 

kritiskt granskade artiklar (peer reviewed), artiklarna ska ha tillgängliga sammanfattningar 

(abstract), vara publicerade efter år 2014, vara av kvantitativ eller kvalitativ ansats. De 

exklusionskriterier som valdes var: ett sjuksköterske- och specialistsjuksköterskeperspektiv, 

ett anhörigperspektiv samt barnperspektiv (under 18-år). Det var dock inte möjligt att 

genomföra en analys på enbart artiklar publicerade efter 2014, då sökningarna resulterade i 

ett begränsat urval av artiklar som svarade på examensarbetets syfte. Årtalet utvidgades 

därmed stegvis till att inkludera artiklar publicerade år 2008 och framåt. Ytterligare metoder 

i informationssökningarna har varit att använda en boolesk söklogik för att kunna sätta ihop 

sökord för att få resultatrika sökningar. De vanligaste sök-operatorerna inom boolesk 

söklogik är AND, OR samt NOT (Friberg, 2017). AND har använts för att kombinera två 

sökord för att få färre träffar, OR har använts för att få fler träffar då vi har kombinerat två 

sökord och slutligen har NOT använts för att utesluta sökord ur sökningen. Sökorden 

ändrades under arbetets gång på grund av att helikopterperspektivet gav ett resultat utifrån 

ett sjuksköterskeperspektiv. Därav gjordes nya sökningar med en större bredd av sökord och 

ordkombinationer för att få en vinkling av resultatet mot ett patientperspektiv, vilket var 

syftet med detta examensarbete. De sökord och ordkombinationer som användes i den 

egentliga informationssökningen var: “person-centered care”, “patients perspective”, 

“partnership”, “caring dimensions”, “McCormack”, “patients experiences OR perceptions OR 

attitudes OR opinions OR views”, “person centredness”, “relations”, “shared decision-

making", “NOT nurses”, “patient narratives”, “empowerment”, “nurse-patient relationship”, 

“patient satisfaction”, “NOT nurses experiences OR perspective OR views OR attitude” samt 

“nursing care” (Bilaga A). Vid ett första urval av de slutgiltiga artiklarna lästes artiklarnas 

titel, ämnesord samt sammanfattning (abstract) för att kunna inkludera och exkludera 

artiklar. Detta följdes av ett andra urval där hela artiklar lästes för att kunna inkludera och 

exkludera artiklar som var relevanta för examensarbetets syfte.  

I det andra urvalet inkluderades totalt 20 artiklar vilka kvalitetsgranskades (Bilaga B). 

Kvalitetsgranskningen baserades på nio stycken frågor utifrån Fribergs (2017) 

granskningsmall som sedan har anpassats utifrån de artiklar som framkommit ur 

sökningarna. Summeringen av artiklarnas kvalitet skedde utifrån en poängsättning som 

utgick från att frågorna kunde besvaras med JA eller NEJ. Ett JA gav 1 poäng och ett NEJ gav 

0 poäng. För att kunna bestämma kvaliteten på artiklarna användes tre kategorier: låg 

kvalitet, medelhög kvalitet och hög kvalitet. 0-3 poäng motsvarade låg artikelkvalitet, 4-6 

poäng motsvarade medelhög artikelkvalitet och 7-9 motsvarade hög artikelkvalitet. 

Kvalitetsgranskningen resulterade i att 7 stycken artiklar exkluderades för att de inte 

uppnådde tillräckliga poäng utifrån de frågor som användes i kvalitetsgranskningstabellen. 

Två av artiklarna utgick från ett specialistsjuksköterskeperspektiv eller ett äldreperspektiv 
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samt för att fyra av artiklarna var utformade som litteraturöversikter vilket bör undvikas när 

författaren utför en egen litteraturöversikt, detta för att resultatet blir urvattnat och inte 

tillräckligt för att utföra en resultatredovisning. Kvalitetsgranskningen resulterade i att 13 

stycken artiklar inkluderades i det slutgiltiga resultatet (Bilaga C) av dessa är elva stycken av 

kvalitativ metod och två stycken är av kvantitativ metod. 

3.2 Genomförande & analys  

Analysmetoden utgick ifrån Fribergs (2017) litteraturöversikt och de steg som är 

gemensamma för en allmän- och en integrativ litteraturöversikt. Valet av analysmetod 

baserades på syftet att beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån ett patientperspektiv. 

Analysmetoden inleddes enligt Fribergs (2017) inledande fas genom att artiklarna lästes 

ytterligare en gång för att förstå helheten. Varje artikel har sammanfattats i text som stöd till 

den kommande översikten av fynd. I fas två av Friberg (2017) poängteras att en 

översiktstabell bör skapas för att få en god överskådlighet över artiklarna för den fortsatta 

analysen, denna översiktstabell är den slutgiltiga artikelmatrisen i detta examensarbete. I 

denna fas är avsikten att finna det som karaktäriserar den enskilda artikeln och därefter 

jämföra artiklarnas likheter och skillnader. Likheterna och skillnaderna ses främst i den 

teoretiska utgångspunkten, metodavsnittet, analysen samt i syftet. När dessa har studerats 

ska likheter och skillnader i artiklarnas resultat identifieras. I fas tre av Fribergs (2017) 

litteraturöversikt ska likheterna och skillnaderna i resultatinnehållet presenteras. Friberg 

(2017) hänvisar till att kvalitativa-respektive kvantitativa resultat bör presenteras på olika 

sätt eftersom fokus skiljer sig åt. Kvalitativa artiklar har huvudfokus på ord medan 

kvantitativa artiklar har huvudfokus på siffror. De kvalitativa artiklarna presenteras oftast i 

teman eller kategorier medan kvantitativa artiklar presenteras utifrån statistik och 

beräkningar. När en sammanställning har framställts över respektive artikel är det dags att 

sortera innehållet och likheter från de valda studierna presenteras i lämpliga rubriker, teman 

eller kategorier. Författarna till detta examensarbete har reducerat den insamlade data 

genom att från de valda artiklarna leta efter synonyma begrepp i artiklarna som passade in i 

examensarbetets syfte. Författarna har sedan sorterat ut likheter och skillnader för att sedan 

kunna göra en andra sortering som mynnade ut i de slutgiltiga fynden. Dessa fynd 

presenteras i resultatet som fyra stycken teman där gemensamma begrepp från artiklarna 

återfinns men även skillnader kan urskiljas.  

3.3 Etiska överväganden  

Kravet på forskning väger tungt i dagens samhälle. Att avstå från att bedriva forskning kan 

ses som oetiskt då forskningen ger människor förutsättningar och insikter som kan förbättra 

den globala hälsan och välbefinnandet, få människan att bortse från ogrundade 

uppfattningar samt höja levnadsstandarden och livsvillkoren för jordens befolkning 

(Vetenskapsrådet, 2017). I sökprocessen för detta examensarbete har olika etiska 

överväganden analyserats och därefter tillämpats för att få fram de slutgiltiga artiklarna för 
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arbetet. Dessa etiska överväganden är utarbetade utifrån en empirisk forskningsetik där 

kravet på att studien är att den är tillämpad utifrån information-, samtycke-, konfidentialitet- 

och nyttjandeprinciper. Eftersom att litteraturöversikter innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar är det av vikt att resultatet bygger på olika empiriska kriterier såsom 

reabilitet och trovärdighet. Reabilitet innebär att samma resultat av studien ska kunna 

återskapas. Trovärdighet är en indikator för att resultatet av studien är giltigt, i detta begrepp 

ingår begreppen pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 

2017). CODEX (2018) beskriver att grunden inom all forskning är att etiken följs, vilket är det 

egna ansvaret hos forskaren, detta innebär att forskningen ska vara av god kvalitet och vara 

moraliskt acceptabel. Enligt Kjellström (2012) ska valet av källor bygga på att informationen 

och data i källorna är relevant för den valda studiens ämne. Resultatet av forskningen ska 

presenteras på ett sanningsenligt och begripligt sätt. Kvaliteten på de utvalda artiklarna kan 

säkerställas genom upprepad granskning. Denna granskning sker med hjälp av sakkunniga 

kritiker som ger bedömningar och rekommendationer kring artikeln och dess möjlighet till 

publicering (Vetenskapsrådet, 2017). Artiklar som blir godkända kallas ”peer-reviewed 

articles”. Polit och Beck (2016) beskriver att artiklar som är kritiskt granskade på 

ovanstående sätt är mer respekterade att använda i sin forskning än de som saknar detta. 

Oredlighet innebär att en text avsiktligt förvrängs av forskaren, att själv hitta på data och 

referera till en annan källa, att enbart presentera det resultat som passar ens eget syfte eller 

mål med studien eller att avsiktligt feltolka någon annans studie. Feltolkningar kan uppstå då 

studien bygger på en litteraturöversikt då forskaren missförstår den skrivna texten på grund 

av språkbarriärer eller använder sig av sin egen förförståelse i för stor utsträckning 

(Kjellström, 2012).  

Samtliga artiklar lästes och översattes på ett objektivt sätt för att inte kunna färgas av 

förförståelsen hos författarna till detta examensarbete. Lexikon användes för att få en så nära 

sanningsenlig översättning som möjligt för att kunna säkerställa uppfattningen av 

materialets innehåll. Artiklarna lästes och diskuterades mellan författarna för att undvika 

eventuella feltolkningar av dess innehåll. I granskningen av artiklarna undersöktes om 

artiklarna var kritiskt granskade av sakkunniga kritiker samt om artiklarna var etiskt 

godkända.  
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4 RESULTAT 

I kommande kapitel presenteras examensarbetets resultat genom att lyfta fram likheter och 

skillnader i de valda artiklarna.  

4.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Totalt analyserades 13 artiklar som beskriver personcentrerad omvårdnad utifrån ett 

patientperspektiv. Fem av de kvalitativa artiklarna samt de två kvantitativa artiklarna har 

med begreppet personcentrering i sitt syfte (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015; 

Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014; Sharp, McAllister, & 

Broadbent, 2016; Koinberg, Hansson Olofsson, Carlström & Olsson, 2018; Sjö & Bergsten, 

2018; Edvardsson, Watt & Pearce, 2016; McCance, Slater & McCormack, 2008). Två av de 

kvalitativa artiklarna och de två kvantitativa artiklarna har ett fokus i sina syften gällande 

erhållande av personcentrerad omvårdnad samt vilka begrepp som är bärande i den 

personcentrerade omvårdnaden utifrån patientperspektivet (Laird et al. 2015; Sharp et al. 

2016; Edvardsson et al. 2016; McCance et al. 2008). Två av de kvalitativa artiklarna lyfter 

partnerskapet och delaktighet i sina syften (Kvåle & Bondevik, 2008; Tobiano, Bucknall, 

Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016). Delat beslutsfattande lyfts i två kvalitativa artiklar 

(Kvåle & Bondevik, 2008; Moreau, Carol, Dedianne, Dupraz, Perdrix, Lainé & Souweine, 

2012). Slutligen finns likheter i två kvalitativa artiklar där patientens behov och önskemål 

samt orsakerna bakom dessa presenteras (Kvåle & Bondevik, 2008; Gill, Dunning, 

McKinnon, Cook & Bourke, 2014).  

Skillnader i syftet i de 13 artiklarna som analyserats bestod av att Greenfield et al (2014) 

önskade att finna patienters upplevelser i specifika vårdsammanhang. Koinberg et al (2018) 

önskade att undersöka patienters upplevelse av att vårdas personcentrerat utifrån tillfället då 

patienten fick sin sjukdomsdiagnos till slutet av behandlingen som patienten erhållit. 

Tobiano et al (2016) lyfter barriärer och faktorer som främjar patientdelaktigheten i 

omvårdnaden kopplat till personcentrerad omvårdnad. Begreppet patientcentrerad 

omvårdnad användes i syftet av Esmaeili, Cheraghi & Salsali (2014) vilket är en skillnad i 

jämförelse med de andra artiklarnas användning av begreppet personcentrerad omvårdnad. 

Slutligen har examensarbetets författare funnit en skillnad i syftet gällande artikeln av 

Renedo & Marston (2015) där artikelförfattarna lyfter att syftet är att finna konstruerade 

idéer av patienter som är till avsikt att förbättra kvaliteten på den personcentrerade 

omvårdnaden då patienter samarbetar med hälso- och sjukvårdspersonal.  

4.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod  

I analysen av artiklarnas metod jämfördes tretton stycken artiklar varav elva stycken av dessa 

var av kvalitativ metod (Moreau, Carol, Dedianne, Dupraz, Perdrix, Lainé & Souweine, 2012; 

Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014; Koinberg, Hansson 

Olofsson, Carlström & Olsson, 2018; Sharp, McAllister & Broadbent, 2015; Kvåle & Bondevik, 
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2008; Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015; Sjö & Bergsten, 2018; Tobiano, 

Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2016; Esmaeili, Cheragi & Salsali, 2014; Gill, 

Dunning, McKinnon, Cook & Bourke, 2014; Renedo & Marston, 2015). Två artiklar var av 

kvantitativ metod (Edvardsson, Watt & Pearce, 2016; McCance, Slater & McCormack, 2008). 

Återkommande geografiska likheter är att deltagare från Storbritannien och Australien är 

representerade i både kvalitativa och kvantitativa studier (Greenfield et al, 2014; Sharp et al, 

2015; Laird et al, 2015; Tobiano et al, 2016; Gill et al, 2014; Renedo & Marson, 2015; 

McCance et al, 2008; Edvardsson et al, 2016). Geografiska skillnader i de analyserade 

studierna är att endast ett fåtal är producerade i Skandinavien (Koinberg et al, 2018; Kvåle & 

Bondevik, 2008; Sjö & Bergsten; 2018). Studien av Moreau et al (2012) är utförd i Frankrike 

och studien av Esmaeili et al (2014) är utförd i Iran.  

I den kvalitativa studien av Moreau et al (2012) deltog 25 personer varav 6 stycken män och 

19 stycken kvinnor. Studien inkluderade fyra stycken fokusgrupper där äldre (65>), 

vårdcentralspatienter i åldern 35-65, studenter i åldern 20-25 år samt landsbygdsinvånare i 

åldern 40-50 deltog. Fokusgrupper har även använts av Gill et al (2014) där två fokusgrupper 

bestod av patienter och ytterligare två fokusgrupper bestod av familjemedlemmar. I 

fokusgruppen med patienter deltog 13 stycken deltagare varav sju kvinnor och sex män med 

en medelålder på 74 år. Dessa patienter vårdades på grund av ledbesvär, stroke, 

hjärtsjukdomar, fallskador och amputationer. Patienter med hjärtsjukdomar ses även i 

studien av Esmaeili et al (2014). I den kvalitativa studien av Greenfield et al (2014) deltog 22 

personer varav 12 stycken män och 10 stycken kvinnor. Studiens deltagare levde med 

diabetes eller är över 75 år gamla och medelåldern på patienterna var 50 år. I studien av 

Kvåle och Bondevik (2008) deltog 20 stycken cancerpatienter varav 10 kvinnor och 10 män 

som levt med sin cancerdiagnos i 3 månader till 6 år. Åldern på de deltagande i studien 

varierade mellan 40-70 år. Cancerpatienter har även intervjuats i studien av Koinberg et al 

(2018). Studien av Laird et al (2015) inkluderade patienter från olika avdelningar på fyra 

stycken länssjukhus, dessa avdelningar var neurolog/strokeavdelning, njuravdelning, öron-

näsa-hals avdelning, onkologavdelning, medicinavdelning, hjärtavdelning samt 

intensivvårdsavdelning. Ytterligare studier som innehåller intervjuer med patienter som 

vårdats på intensivvårdsavdelning eller akutvårdsavdelning är den kvalitativa studien av 

Sharp et al (2015) samt den kvantitativa studien av Edvardsson et al (2016).  

Skillnader i medverkandestatistiken i de analyserade studierna är att i den kvantitativa 

studien av McCance et al (2008) deltog 259 män och 241 kvinnor varav medelåldern på dessa 

var 14 år. I studien av Tobiano et al (2016) påvisades ingen information om medverkande i 

studien utan enbart kriterier för att få delta i studien, dessa kriterier bestod av en åldersgräns 

på 18+ samt att patienten inte skulle vårdas palliativt eller vara i ett psykiskt eller fysiskt 

ostabilt tillstånd. Slutligen fann examensarbetets författare att studien av Sjö & Bergsten 

(2018) studerat och intervjuat patienter som levt med rheumatoid artrit i 2-40 år varav 14 av 

dessa medverkande var kvinnor och enbart en medverkande var av manligt kön.  

Som datainsamlingsmetod användes i av de kvalitativa artiklarna semistrukturerade 

intervjuer (Greenfield et al 2014; Koinberg et al, 2018; Sharp et al, 2o16; Kvåle & Bondevik, 

2008; Sjö & Bergsten, 2018; Tobiano et al, 2016; Esmaeili et al, 2014; Renedo & Marston, 

2015). Ytterligare likheter mellan dessa artiklar var att intervjuerna gjordes med öppna 
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frågor där den som intervjuade patienterna gav patienterna tid till att besvara vissa 

strukturerade frågor. Uppföljningsfrågor gavs till patienterna då intervjuaren ville ha mer 

information om deras erfarenheter och upplevelser av den personcentrerade omvårdnaden. 

En skillnad mellan de kvalitativa artiklarna var att artikeln av Greenfield et al (2014) inte till 

en början fokuserade på att undersöka patienters erfarenheter eller upplevelser av 

personcentrerad omvårdnad utan att detta växte fram under intervjuerna. En av de 

kvalitativa artiklarna samlade in data i form av narrativer bland patienter som var 

inneliggande på sjukhusavdelningar (Laird et al, 2015). Insamlingen av narrativerna kunde 

ske efter att en avdelningssjuksköterska valt ut de patienter som hen tyckte skulle passa att 

intervjua. Studierna av Moreau et al (2012) samt Gill et al (2014) fokuserade på att välja ut 

deltagare till fyra stycken fokusgrupper. I studien av Moreau et al (2012) fick deltagarna sätta 

sig in i ett fiktivt sjukdomsfall där de sedan skulle ge sin syn på vad de uppfattar som viktigt 

för den personcentrerade omvårdnaden då en person drabbas av sjukdom. I studien av Gill et 

al (2014) intervjuades två grupper med patienter och två grupper med anhöriga till 

patienterna för att få fram svar på vad deras behov och önskningar varit för att kunna 

mottaga en personcentrerad omvårdnad under sin sjukhusvistelse.  

I de två kvantitativa artiklarna var datainsamlingsmetoden i form av enkäter (Edvardsson et 

al, 2017; McCance et al, 2008). Studien av McCance et al (2008) är utförd genom att använda 

arbetsverktyget PCNI (Person-Centred Nursing Index) samt beståndsdelarna NDI (Nursing 

Dimensions Inventory) och CDI (Caring Dimensions Inventory) för att kunna mäta 

patienters och sjuksköterskors uppfattning av avgörande delar i omvårdnadsarbetet såsom 

tillfredsställelse av arbetsuppgifter, stress, bibehållen personaltäthet, patienters 

tillfredsställelse av den omvårdnad som de ges, patienters delaktighet i omvårdnaden samt 

patienter och sjuksköterskors uppfattningar av omvårdnaden som ges.  

Som analysmetod användes grounded theory i två av de kvalitativa artiklarna (Moreau et al 

2012; Greenfield et al 2014). Artikeln av Greenfield et al (2014) är inte en helt fullt utvecklad 

grounded theory men innehåller vissa av analysmetodens element. I tre av de kvalitativa 

artiklarna gjordes en innehållsanalys (Koinberg et al, 2018; Tobiano et al, 2016; Esmaeili et 

al, 2014). Analysmetoden i studien av Gill et al (2014) och Sharp et al (2015) är utifrån en 

tematisk analys. Sharp et al (2015) har använt sig av en tematisk analys som utgår från Van 

Manens riktlinjer. I de två kvalitativa studierna av Kvåle och Bondevik (2008) samt Sjö och 

Bergsten (2018) har en fenomenologisk analysmetod använts. Skillnaden mellan dessa är att 

Kvåle och Bondevik (2008) har utgått från Giorgi´s steg för steg metod utifrån fenomenologi. 

I studien av Laird et al (2015) användes en strukturanalys för att validera narrativerna i 

studien. En skillnad har setts i studien av Renedo och Marston (2015) där analysmetoden har 

varit en diskursanalys. Slutligen har det i de två kvantitativa artiklarna använts ett 

statistikprogram kallat SPSS, version 11.5 samt 21.0, för att föra in data från enkäterna 

(Edvardsson et al, 2016; McCance et al 2008). För att analysera sambandet mellan de 

insamlade karaktäristika användes Pearsons korrelationskoefficient i artikeln av Edvardsson 

et al (2016). I artikeln av McCance et al (2008) användes mjukvaran Mokken Scaling 

Procedure 3.0.  
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4.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Likheter och skillnader i artiklarnas resultat presenteras under fyra stycken rubriker; att bli 

bekräftad som en hel och unik person, det delade beslutsfattandet, empowerment och 

partnerskapets betydelse för den personcentrerade omvårdnaden samt sjuksköterskans roll 

och natur.  

4.3.1 Att bli bekräftad som en hel och unik person  

En likhet i artiklarnas resultat var patienters önskan om att sjuksköterskan skulle lära känna 

dem för att kunna få en insyn i deras livsvärld och för att kunna förstå deras värderingar och 

önskningar (McCance et al, 2008; Edvardsson et al, 2017; Greenfield et al, 2014; Koinberg et 

al, 2018; Sharp et al 2016; Kvåle & Bondevik, 2008; Laird et al, 2015). Ytterligare likheter i de 

olika studierna var den delade expertisen och makten som bör finnas i relationen mellan 

patient- och sjuksköterska för att en personcentrerad omvårdnad ska uppnås, detta för att 

patienten ska känna sig bekräftad (Moreau et al, 2012; Koinberg et al, 2018). Patienten är 

expert på att förstå sin kropp och sitt jag medan sjuksköterskan har expertkunskap i sitt 

yrkesområde. Delad makt kan förstås som utbytet av upplevd kunskap och klinisk kunskap, 

vilket stärker vårdrelationen och patientens upplevelse av att bli sedd och bekräftad. I den 

kvantitativa studien av McCance et al (2008) lyfts påståendet ”att ge patienten avskildhet” 

som viktigt för att patienten ska känna sig bekräftad som en hel och unik person, detta kan 

även ses i den kvalitativa studien av Gill et al (2014) där patienterna bekräftade att 

sjuksköterskorna mötte deras individuella behov genom att anpassa vårdmiljön på 

patientrummet. Denna anpassning kunde exempelvis vara att omplacera vissa patienter till 

enkelsalar på grund av störande beteende eller att ge patienter utsikt över trädgården.  

Att inte bli kallad med sitt namn var av stor frustration bland patienterna i den kvalitativa 

studien av Greenfield et al (2014). Att istället som patient bli kallad för ett smeknamn av 

sjuksköterskorna var vanligt och detta gav patienterna en känsla av ovärdighet som 

människa. Det fanns en inkongruens mellan patienter och sjuksköterskors uppfattning av 

”att veta vem personen är”, där patienter rankade denna som en av de viktigaste punkterna 

för att uppnå en personcentrerad omvårdnad medan sjuksköterskor rankade detta som ett av 

de minst viktiga i relationen till patienten (McCance et al., 2008).  

4.3.2 Det delade beslutsfattandet  

Det delade beslutsfattandet definierades av Kvåle och Bondevik (2008) som relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten där patienten blir engagerad i den egna omvårdnaden 

genom att de blir tillfrågade kring sin uppfattning av omvårdnaden eller framtida beslut. Att 

få tillräcklig information var nödvändigt för att kunna ta beslut enligt de intervjuade 

patienterna i studien av Kvåle och Bondevik (2008). I den kvantitativa studien av McCance et 

al (2008) lyfts påståendet ”att involvera patienten i omvårdnaden” som en av de viktigaste 

delarna i den personcentrerade omvårdnaden utifrån patienters synsätt. Detta kan kopplas 

till patientlagen (SFS, 2014:821) där det tydligt framgår vikten av att sjuksköterskan förser 

patienten med information, samtycke, delaktighet och rätt till att välja 



18 

undersökningsmetoder, vård och eventuell behandling. Det som framgick i studien av 

McCance et al (2008) är att evidensen identifierar fortsatta utmaningar i att uppnå målet 

med att involvera patienten i omvårdnaden.  

Motsatsen till det delade beslutsfattandet, paternalism, sågs i ett flertal studier (Kvåle & 

Bondevik, 2008; Greenfield et al, 2014; Moreau et al, 2012; Tobiano et al, 2016; Esmaeili et 

al, 2014; Renedo & Marston, 2015). Paternalismen berodde på flertalet olika faktorer, 

exempelvis, att äldre patienter uppskattade att professionella yrkesutövare tog besluten åt 

dem då de ansåg att sjuksköterskorna hade en större medicinsk kunskap. Att paternalism var 

en ständigt närvarande faktor i omvårdnaden utan att vara exponerad för de inblandade 

parterna samt att sjuksköterskor och annan vårdpersonal tog besluten åt patienterna utan att 

fråga dem om deras egna åsikter då patienters kunskap och kompetens ansågs vara låg i 

jämförelse med de professionella vårdgivarnas. Samtidigt fann studierna att patienter inte  

ville delta i det delade beslutsfattandet på grund av att de kände tillit till sjuksköterskornas 

profession och saknade ork till att delta i beslutsfattande vid akuta situationer samt att det 

fanns en rädsla att inte kunna delta i beslut på grund av hög svårighetsgrad gällande de 

medicinska frågorna.  

Ytterligare en komponent som sågs i en studierna var patienternas känsla av sårbarhet (Laird 

et al, 2015) där vårdmiljön samt sjuksköterskornas maktutövande tog bort patienternas rätt 

till ett delat beslutsfattande. Patienter upplevde att sjuksköterskorna inte visade tillräckligt 

intresse för dem och därmed inbjöds inte patienterna till det delade beslutsfattandet 

(Greenfield et al, 2014; Sharp et al, 2015; Esmaeili et al, 2014).  

4.3.3 Empowerment och partnerskapets betydelse för den personcentrerade 

omvårdnaden 

Empowerment, egenmakt, definierades av de medverkande patienterna i studien av Kvåle 

och Bondevik (2008) som patientens rätt att bli respekterad och lyssnad på samt att få ärlig 

information från sjuksköterskan. Detta kopplas samman med definitionen av partnerskapet 

där patienten och sjuksköterskan samarbetar med varandra för att nå gemensamma beslut 

för omvårdnaden.  

Ett flertalet studier lyfte patienternas uttalanden gällande vikten av att erhålla information 

och få svar på sina frågor angående omvårdnaden som gavs (Kvåle & Bondevik, 2008; Laird 

et al, 2015; Sharp et al, 2015; Edvardsson et al, 2017; Koinberg et al, 2018; Tobiano et al, 

2016; Sjö & Bergsten, 2018). Att få svar på sina frågor sågs som en viktig del i att utveckla ett 

partnerskap med sjuksköterskan och för att kunna stärka patientens egenmakt. I studien av 

Esmaeili et al (2014) visas motsatsen då patienter menar att sjuksköterskorna och övrig 

vårdpersonal inte informerat patienterna om vilka beslut som tagits kring deras omvårdnad. 

Detta gjorde att en misstro mot sjuksköterskorna och den övriga vårdpersonalen uppstod 

(Esmaeili et al, 2014; Greenfield et al, 2014). Patienter upplevde i vissa enskilda fall det svårt 

att kunna ta in stora mängder information från sjuksköterskorna vilket gjorde att de önskade 

att informationen kunde finnas nedskriven så att de kunde läsa detta i lugn och ro (Gill et al, 

2014). Medicinska termer försvårade ytterligare patienternas förståelse för det egna 

sjukdomstillståndet och vad som var planerat i omvårdnaden, därmed önskade patienter att 
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familjemedlemmar kunde delta i samtalen som patienten hade med sjuksköterskan, detta för 

att främja den personcentrerade omvårdnaden då familjen anses som en resurs (Gill et al, 

2014).  

Partnerskapet kunde även i vissa fall fallera då de inneliggande patienterna inte vågade ringa 

på hjälp då de ansåg att sjuksköterskorna hade för mycket arbete (Sharp et al, 2015; Tobiano 

et al, 2016; Gill et al 2014). Att få ha tillgång till samma vårdpersonal sågs däremot som en 

viktig byggsten i att kunna etablera en god vårdrelation och ett partnerskap (Greenfield et al, 

2014; Sjö & Bergsten, 2018).  

Att få delta i omvårdnaden gjorde att patienterna kände att deras autonomi respekterades av 

sjuksköterskorna samt att patienterna själva blev mer engagerade och förstående för den 

omvårdnad som gavs (Sharp et al, 2015). Patienterna upplevde att deltagande i den egna 

omvårdnaden var en givande uppgift som kunde leda till att patienten kunde utveckla 

egenvården för att uppleva hälsa (Tobiano et al, 2016). Att vilja förstå och söka ny kunskap 

om sitt eget tillstånd gjorde att patienterna aktivt kunde delta i den personcentrerade 

omvårdnaden (Sharp et al, 2015; Tobiano et al, 2016). Dock fanns det identifierade hinder 

som begränsade patienternas autonomi och den personcentrerade omvårdnaden. Patienter 

upplevde att deras egen otillräckliga kunskap och svårigheter att ta egna beslut samt rädslan 

av att få ett besked som de inte väntat sig var enligt patienterna hinder för att kunna stärka 

den egna autonomin (Moreau et al, 2012). Även psykologiska och fysiska attribut samt 

attityder hos patienterna upplevdes i vissa fall som hinder för den personcentrerade 

omvårdnaden. Patienter menade att sjuksköterskorna bör motivera dem till att vara delaktiga 

i den egna omvårdnaden, vilket enligt patienterna är lösningen på kvalitetsutvecklingen av 

vården och främjandet av den personcentrerade omvårdnaden (Renedo & Marston, 2015).  

4.3.4 Sjuksköterskans roll och personliga egenskaper 

Den goda omvårdnaden upplevdes av patienter då sjuksköterskan var empatisk i sitt 

bemötande (Sharp et al, 2015; Edvardsson et al, 2017; Koinberg et al, 2018; Moreau et al, 

2012). Empati sågs som katalysatorn för egenmakten hos patienten (Sharp et al, 2015). 

Ytterligare egenskaper hos sjuksköterskan som värderas högt av patienterna är förmågan till 

att känna medlidande, att som sjuksköterska kunna se igenom en lidande människas fasad 

var ett uppskattat personlighetsdrag (Sharp et al, 2015). Att som sjuksköterska uppmuntra 

och motivera patienter till reflektion kring den egna hälsan och egenvården var en positiv 

faktor i utvecklandet av en förtroendefull personcentrerad omvårdnad (Koinberg et al, 2018; 

Renedo & Marston, 2015). En förtroendefull relation byggde på empati och respekt för den 

andra människan (Moreau et al, 2012).  

En skillnad i studiernas resultat var att det i studien av Greenfield et al (2014) lyfts klagomål 

från patienter gällande sjuksköterskors beteenden. Arrogans, en nedlåtande attityd och ett 

märkbart auktoritärt arbetssätt var synligt i ett flertal intervjuer. Ytterligare en skillnad som 

sågs i en av studierna var uppfattningen av vem sjuksköterskan är som person och vilken 

kompetens hen har. En faktor som främjade en personcentrerad omvårdnad enligt 

patienterna i studien av Gill et al (2014) var åldern på sjuksköterskorna. Patienterna ansåg 

att äldre sjuksköterskor hade en bättre kommunikation och en bättre känsla för yrket än vad 
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unga sjuksköterskor hade. Flertalet av patienterna önskade att de skulle välkomnas till 

vårdavdelningarna av en van sjuksköterska som jobbat på avdelningen under en längre tid.  

5 DISKUSSION 

I diskussionsavsnittet bearbetas metoddiskussionen, etikdiskussionen och 

resultatdiskussionen kopplat till examensarbetets syfte som var att beskriva personcentrerad 

omvårdnad utifrån ett patientperspektiv. Examensarbetets resultat har sammanställts i 

likheter och skillnader i de valda artiklarnas resultat, där arbetets resultat beskrivs, jämförs 

och förklaras integrerat med bakgrunden och vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv.  

5.1 Metoddiskussion 

Den metod som användes för detta examensarbete var en allmän litteraturöversikt utifrån 

Friberg (2017). Då syftet med detta examensarbete var att beskriva personcentrerad 

omvårdnad utifrån ett patientperspektiv användes denna metod eftersom den ger en 

möjlighet att lyfta fram flera perspektiv då kvalitativa artiklar illustrerar upplevelser och 

kvantitativa artiklar redogör för statistik. Alternativet till att göra en allmän litteraturöversikt 

hade varit att göra en kvalitativ litteraturstudie utifrån Evans metod. Metoden av Evans utgår 

från induktion, det vill säga, att observationer av empirin ger forskaren en generaliserad 

slutsats som sedan kan sättas in i en teori. Denna generaliserade slutsats kan dock inte 

appliceras på samtliga människor vilket är ett skäl till att ompröva sin initiala avsikt med att 

använda en induktiv ansats (Priebe & Landström, 2017). Till resultatet för detta 

examensarbete valdes ett tretton artiklar ut, varav elva kvalitativa artiklar och två 

kvantitativa artiklar. Efter sökningarna som gjordes i databaserna CINAHL plus och PubMed 

blev utfallet enbart två stycken kvantitativa artiklar som kvalitetsgranskades och valdes ut, 

detta svaga sökresultat är en nackdel i det fortsatta arbetet mot ett resultat i detta 

examensarbete. Författarna menar att andelen av kvalitativa artiklar är överrepresenterade 

vilket skapar en obalans i förhållande till den valda metoden som förespråkar en jämn 

blandning av både kvalitativa och kvantitativa artiklar. Ett alternativ för att uppnå en 

jämnare fördelning mellan artiklarnas metod hade varit att gå längre tillbaka i tiden i 

sökningarna. Problemen gällande detta kan dock vara att begreppet personcentrerad 

omvårdnad inte har varit tillräckligt utforskat under det senaste decenniet, därav har 

författarna till detta examensarbete valt att fokusera på en sådan nyfunnen kunskap som 

möjligt inom området. Ytterligare problem kan vara att personcentrerad omvårdnad är 

fokuserat på upplevelser vilket gör att materialet blir fokuserat mot en kvalitativ metod samt 

att upplevelsen av en personcentrerad omvårdnad är individuell och i ständig rörelse, det vill 

säga, personcentrerad omvårdnad är inte ett statiskt tillstånd som går att applicera på 

samtliga personer som erhåller omvårdnad.  
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De artiklar som författarna valde att använda i detta examensarbete var i majoritet 

fokuserade till studier utförda i Storbritannien och Australien. Det bör diskuteras gällande 

hur dessa resultat från andra länder kan appliceras inom den personcentrerade 

omvårdnaden i exempelvis Sverige, detta för att länderna har olika sjukvårdssystem och olika 

sätt att arbeta inom just omvårdnad.  

Analysen av de utvalda artiklarna genomfördes utan förvrängning och fabricering av de lästa 

texterna, vilket kan kopplas till begreppen trovärdighet och giltighet som redogör för 

forskarens ansvar av att vara noggrann och sanningsenlig i sin presentation av det 

observerade resultatet (Polit & Beck, 2016). Begreppet trovärdighet handlar om  att det 

tydligt ska framgå för läsaren att den presenterade kunskapen är tänkbar och sanningsenlig 

och att det beskrivna resultatet har en giltighet, det vill säga, att studien går att genomföra en 

gång till och få samma resultat (Mårtensson & Fridlund, 2017). Sökningarna i databasen 

CINAHL plus gav flest andel artiklar som hade en relevans för detta examensarbete och dess 

syfte. I databasen PubMed resulterade sökningarna i ett flertal medicinskt orienterade 

artiklar, vilka exkluderades då detta examensarbete utgår från ett vårdvetenskapligt 

perspektiv. Det initiala sökordet för personcentrerad omvårdnad ”person-centered care” 

kompletterades med sökordet ”patient-centered care” då det på engelska är ett övergripande 

sökord för att få fram information som innehåller de båda begreppen: personcentrerad- och 

patientcentrerad omvårdnad. Resultaten från de utvalda artiklarna gjorde det möjligt att 

svara på examensarbetets syfte och det resultat som presenteras i det ovanstående 

resultatavsnittet kan då förklaras att ha nått en giltighet. För att få fram likheter och 

skillnader i sorterades alla resultat i kategorier där resultat som handlade om samma eller 

liknande område färgkodades. När detta var genomfört skrevs dessa resultat ned i 

ovanstående resultatdel under utvalda kategorier. Dessa kategorier namngavs då all 

information var nedskriven i examensarbetet. En styrka med denna process är att 

grupperingen kan ske utan någon förförståelse, det vill säga, pålitlighet. Pålitlighet handlar 

om att författarna ska kunna beskriva sin egen förförståelse samt beskriva hur deras 

erfarenhet haft för effekt på datainsamlingen och dataanalysen. I examensarbetet ska det 

även finnas en beskrivning över vilken typ av teknisk utrustning som används, som 

exempelvis vid intervjuer så ska det klargöras vem som gjort vad av transkribering och 

intervjuer (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vidare kan svagheten med denna arbetsprocess 

beskrivas som att det kan vara svårt att se den textbaserade innebörden av grupperingen, då 

fokus lätt ligger på färger eller enstaka ord. För att kunna bedöma resultatetens 

överförbarhet behövs ett tydligt beskrivet resultat. Överförbarhet innebär att studiens 

resultat kan användas till en annan grupp, kontext eller situation. Förutom överförbarhet så 

behövs även pålitlighet, och bekräftelsebarhet för att säkert bedöma studiens kvalité.  

5.2 Etikdiskussion 

Detta examensarbete har utgått från Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer och regler för 

forskning och forskningsetik. Examensarbetet har präglats av ett objektivt och kritiskt 

förhållningssätt i både läsandet av artiklar och skrivandet av texten i arbetet. 

Referenshanteringen har utgått från American Psychological Association (APA-manualen) 
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för att tydligt kunna redovisa vart informationen har hämtats från och därmed kunna 

undvika plagiering av redan publicerad text. APA-manualen möjliggör att den skrivna texten 

kan kontrolleras av läsaren genom granskning av de i referenslistan angivna 

originalartiklarna. Förvrängning och fabricering av informationen från de utvalda artiklarna 

förekom ej och en tydlig bild av artiklarnas resultat framkom i resultatdelen i detta 

examensarbete. Lexikon har använts vid osäkerhet kring innebörden av enskilda engelska 

ord och de artiklar som valdes ut var alla kritiskt granskade av sakkunniga kritiker, vilket 

stärker den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna. En svaghet var att tre av de utvalda 

artiklarna saknade ett etiskt resonemang. Författarna till detta examensarbete har därmed 

studerat artiklarnas innehåll utifrån en frågeställning huruvida deltagarna i studierna var 

informerade om att studierna ägde rum och om de givit ett medgivande att delta. Alla tre 

artiklar uppfyllde denna frågeställning som diskuterats och ansågs därmed lämpliga att 

inkludera i resultatet.  

Det som författarna till detta examensarbete anser sticker ut är att en del artiklar saknar 

etiskt resonemang, vad beror denna avsaknad på? Artiklarna håller en god kvalitet i övrigt så 

varför bortprioriteras denna del av arbetet? Detta bör diskuteras för att uppnå en allmän 

förståelse för varför det är av vikt att en studie innehåller ett etiskt resonemang, detta för att 

flertalet av dessa utvalda studier är baserade på människor och deras upplevelser. Detta 

styrks av Codex (2018) som beskriver vikten av att värna den enskilda individen framför 

behovet av vetenskap för samhället och dess utveckling.  

5.3 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att ur ett patientperspektiv beskriva personcentrerad 

omvårdnad. Resultatet beskrevs inom fyra teman, dessa teman var: att bli bekräftad som en 

hel och unik person, det delade beslutsfattandet, empowerment och partnerskapets betydelse 

för den personcentrerade omvårdnaden samt sjuksköterskans roll och personliga 

egenskaper.  

Resultatet av de utvalda artiklarna visar att patienter önskar att sjuksköterskor lär känna 

dem och deras livsvärld. Att låta patienten få vara expert på att förstå sin livsvärld och känna 

sin egen kropp är en viktig aspekt i att förstå den personcentrerade omvårdnaden. Att 

involvera patienten i omvårdnaden ses som en av de viktigaste delarna i att kunna främja den 

personcentrerade omvårdnaden, vilket är sjuksköterskans ansvar utifrån sjuksköterskans 

etiska kod (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dock återfinns upplevda begrepp som 

paternalism och sårbarhet bland de berättelser som inkommit från patienter, dessa 

upplevelser grundar sig på att sjuksköterskor inte har den tid och engagemang som behövs 

för att kunna upprätta en god vårdrelation som kännetecknas av att patienten är i centrum. 

En god omvårdnad kännetecknas av att sjuksköterskan är inkännande och närvarande i sitt 

bemötande av patienter. Empati och en förtroendefull relation ses som något som 

frambringar egenmakten (empowerment) hos patienten. För att uppnå en personcentrerad 

omvårdnad bygger relationen på empati och respekt för den enskilde individen och unika 

människan.  
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Resultatet kan knyta an till den tidigare forskningen där sjuksköterskor beskriver svårigheter 

att kunna utföra en personcentrerad omvårdnad. En av orsakerna till att inte kunna bedriva 

personcentrerad omvårdnad framställs av sjuksköterskorna i den tidigare forskningen, vara 

vårdmiljön. Vårdmiljön är i dagsläget fokuserad på att lösa de befintliga hälsoproblemen som 

patienter lider av samt att sätta diagnoser framför att se människan bakom den lidande 

patienten. Oro hos patienter skapades, enligt intervjuade sjuksköterskor, då 

personalkontinuiteten fallerade. Denna oro berodde främst på att det goda partnerskapet 

ersatts av något nytt och främmande. Den goda vårdmiljön kännetecknades av 

sjuksköterskor som en öppen miljö där maktfördelningen mellan patient och sjuksköterska 

var jämn och där ett kunskapsutbyte kunde ske. Sjuksköterskor beskrev vikten av att 

prioritera patientens önskan. Genom att låta patienten vara delaktig och få dela med sig av 

sin kompetens så kunde vårdmiljön upplevas som något positivt och tryggt. Tyvärr ses en 

trend där vårdmiljön tillsammans med en ökad arbetsbelastning inom vården avgör vad som 

kan göras för den enskilda patienten. Vidare kan detta examensarbetes resultat länkas 

samman med de utvalda delarna ur det valda vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet av 

McCance och McCormack. I det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet tas olika aspekter 

av den personcentrerade omvårdnaden upp, exempelvis, att sjuksköterskan bör ta reda på 

patientens värderingar och önskningar för att sedan kunna applicera dessa i omvårdnaden. 

Vidare i detta examensarbetes resultat framkom patienters önskan om att sjuksköterskorna 

lär känna dem och deras livsvärld vilket återigen kan kopplas till McCance och McCormacks 

vårdvetenskapliga teoretiska perspektiv gällande den personcentrerade omvårdnaden. Vidare 

beskriver McCance och McCormack (2013; 2017) att patienten bör ta ett eget ansvar för att 

vara en aktiv partner i omvårdnaden samt att sjuksköterskan bör ge patienten 

förutsättningen till detta, dock påvisar resultatet i detta examensarbete att patienter inte tar 

sitt fulla ansvar över sin egen vård då de litar på expertisen. Sjuksköterskorna ger inte heller 

utrymme för patienterna att kunna nyttja det delade beslutsfattandet. Detta krävs dock för 

att de tillsammans ska kunna skapa nya perspektiv kring omvårdnaden och därmed ta 

lärdom av varandra. Detta kan dock motverkas av att sjuksköterskan inte är inkännande för 

patientens personliga förmågor vilket resulterar i paternalism, det vill säga, att beslut kring 

omvårdnaden tas av professioner utan att inkludera patienten. Resultatet från de utvalda 

artiklarna visar på att när detta sker, upplever patienter sig åsidosatta av sjuksköterskorna 

och annan vårdpersonal som inte efterfrågar deras åsikter och synpunkter samt önskningar 

och vilja. Vårdmiljön beskrivs av McCance och McCormack som något som kan skapa hinder 

för den personcentrerade omvårdnaden och den vårdande relationen mellan patient och 

sjuksköterska. I detta examensarbetes resultat framkom att patienter upplevde att 

vårdrelationen skadades av att sjuksköterskorna inte hade den tid för patienterna som 

patienterna önskade samt att en misstro gentemot sjuksköterskorna ökade då beslut togs 

utan att patienterna fick vara delaktiga. Vårdmiljön var således inte fokuserad på 

patienterna. Delat beslutsfattande bör främst utgå från patienters personliga önskningar. 

Enligt McCance och McCormack kan en personcentrerad omvårdnad upprätthållas genom 

att sjuksköterskan värderar individens självbestämmanderätt vilket förhoppningsvis leder till 

ett delat beslutsfattande gällande den egna omvårdnaden.  

När författarna till detta examensarbete påbörjade studien var den personliga uppfattningen 

att det personcentrerade arbetssättet många gånger går på rutin och är oreflekterat eller 
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osynligt i vården. Den person som vårdas är samtidigt ofta omedveten om de erhåller en 

personcentrerad omvårdnad eller inte då begreppet är ringa omtalat och definierat. När 

författarna nu slutfört detta examensarbete så har uppfattningen gällande begreppet 

personcentrerad omvårdnad antagit en ny skepnad. Författarna menar att den 

personcentrerade omvårdnaden är beroende av två parter, i detta examensarbete, patient och 

sjuksköterska. Detta antagande styrks även av Hälso-och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) som 

ämnar att stärka patientens rättigheter till att erhålla en omvårdnad som bygger på respekt 

till självbestämmande och integritet, vilket även begreppet personcentrerad omvårdnad 

grundar sig på. Dessutom framhålls i Patientlagen (SFS, 2014:821) vikten av att 

sjuksköterskan förser patienten med information samt att patienten görs delaktig, vilket 

förövrigt är av vikt i den personcentrerade omvårdnaden. Den personcentrerade 

omvårdnaden beskriver därmed en etiskt riktig omvårdnad som kan, och bör, tillämpas inom 

omvårdnaden och inom all sjukvård. Genom att sjuksköterskor sätter personen bakom 

patienten i centrum så uppmuntras patienten till att delta i de vårdbeslut och de vård- och 

omvårdnadsprocesser som återfinns i den enskildes vård. Begreppet personcentrerad 

omvårdnad har fått en speciell uppmärksamhet inom demensvården genom Kitwoods 

forskningsarbete på 1900-talets senare hälft. Studier har visat att implementeringen av en 

personcentrerad omvårdnad har mätbart gynnsamma hälsoeffekter på alla människor som 

någon gång är i behov av vård och omvårdnad. Vidare menar författarna till detta 

examensarbete att det i nutid finns en avsaknad av forskning gällande de centrala begrepp 

som återfinns i olika patientberättelser men som för tillfället ligger i det fördolda. Exempelvis 

tas den bristfälliga omvårdnaden samt bristfälliga beteenden bland sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal upp i patientberättelser men det finns i dag ringa forskning som fokuserar på 

just dessa föreställningar eller fenomen. I detta examensarbetes resultat framkom det tydligt 

att intervjuade patienter upplever att de blir åsidosatta och inte lyssnade på. Vad beror detta 

på? Är det ett ointresse bland personal inom vården eller handlar det om en organisatorisk 

fråga där den ökade arbetsbelastningen inom vårdsektorn och den minskade tiden för 

patientarbete är boven till att patienter inte får den uppmärksamhet som de förtjänar och har 

rätt till? Törnquist (2010) menar att ledare inom vården som arbetar för en personcentrerad 

omvårdnad bör synliggöra och stötta medarbetarna till att möjliggöra ett personcentrerat 

arbetssätt. Vidare lyfter Törnquist (2010) att hinder för att ett personcentrerat arbetssätt ska 

kunna implementeras är att sjukvårdens chefer idag inte är på de berörda arbetsplatserna 

och vårdavdelningarna i lika stor utsträckning som förr, vilket gör att medarbetarna får 

utrymme till att skapa sina egna arbetsrutiner och metoder som i vissa fall inte är fokuserade 

på att ha patienten i centrum. Forskning om personcentrerad omvårdnad är viktig och bidrar 

till att vården utvecklas och används av omvårdnadspersonal för att uppnå kravet på en god 

och säker vård. Krav på besparingar och på en effektivare vårdorganisation med en lägre 

personalkontinuitet och bemanning gör att tiden mellan patient och sjuksköterska minskar 

vilket i sin tur drabbar den enskilde individen. Förhållandet mellan patient och sjuksköterska 

utgör den essentiella grunden för all personcentrerad omvårdnad, utan denna gemenskap så 

fallerar önskan att uppnå en god och säker vård som sätter patienten och dennes livsvärld i 

fokus. Kunskapen kring vad personcentrerad omvårdnad är och hur den upplevs får vi från 

patientberättelser och livsvärldsperspektivet vilket hittills varit otillräckligt utforskat i 

vårdsammanhang (Lilja Andersson, 2012). 
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6 SLUTSATS 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva personcentrerad omvårdnad utifrån ett 

patientperspektiv, vilket anses ha besvarats. De huvudsakliga fynden i resultatet tyder på att 

det idag finns kunskapsluckor gällande patienters upplevelser av personcentrerad 

omvårdnad då forskning hittills inte fokuserat tillräckligt på just patienters känslor och egna 

upplevelser. Detta examensarbete bidrar med en samlad bild av befintlig kunskap samt nya 

sätt att se på den personcentrerade omvårdnaden. Utifrån vad vi funnit i vår forskning så 

brister nutidens sjuksköterskor i viss mån i att nå personen bakom patienten då vårdmiljön 

med den minskade tiden och den ökade arbetsbelastningen, tillsammans med den enskilde 

sjuksköterskans förmåga till inkännande av patientens upplevelse, påverkar vårdrelationen. 

Personcentrerad omvårdnad handlar däremot om att se och bekräfta patienten som den 

centrala figuren för vårdandet. Vidare kräver personcentrerad omvårdnad att sjuksköterskan 

har en god kännedom om personen och dennes intressen och behov, men också viljan att 

göra något extra som förgyller tillvaron för den enskilde patienten. Dock beskrivs bristande 

tid, bristande valmöjligheter, ett motstånd till förändring bland sjuksköterskor på 

arbetsplatserna samt ett starkt fokus på invanda rutiner som något som motverkar den 

personcentrerade omvårdnaden. Detta ställer därmed ett krav på att vårdorganisationer i en 

framtid är flexibla och villiga till förändring för att den personcentrerade omvårdnaden ska få 

en högre status än vad den har idag. Även de ökade vårdbehoven inom sjukvården 

tillsammans med nedskärningar i personaltäthet och kontinuitet i personalstyrkan gör att 

möjligheterna för att kunna implementera en personcentrerad omvårdnad minskar, vilket 

inte bara påverkar arbetstagarnas arbetsmiljö men även patienternas rätt till en god och 

säker omvårdnad. Slutligen kan det konstateras att patientperspektivet kommer i en framtid 

ha en fortsatt avgörande betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska (Lassen, 

2012).  

6.1 Förslag på vidare forskning  

Den personcentrerade omvårdnaden behöver vidareutvecklas både nationellt och 

internationellt för att genomsyra all hälso- och sjukvården och därmed uppfylla de krav som 

ställs av samhället och de egna individerna. För att den personcentrerade omvårdnaden ska 

fortsätta utvecklas krävs vidare forskning om patienters upplevelser och erfarenheter av den 

personcentrerade omvårdnaden, detta för att patienters upplevelser har hamnat i 

skymundan. Det skulle vara intressant att framtida forskning undersökte skillnaden 

alternativt likheten mellan patienters upplevelse gällande god omvårdnad kontra 

personcentrerad omvårdnad. Detta för att det i nuläget är otydligt om patienter förstår 

innebörden av de olika begreppen. I dagsläget är begreppen patientcentrerad och 

personcentrerad omvårdnad likställda i de sökmotorer som finns tillgängliga för 

vårdvetenskaplig forskning, vilket gör det intressant att undersöka om det verkligen finns 

några likheter respektive skillnader. Författarna till detta examensarbete upplevde under 

tiden för datainsamlingen ett underskott av forskning och evidens gällande personcentrerad 

omvårdnad inom de nordiska länderna, vilket gör att det finns både en nutida brist och ett 

framtida behov av just nordisk forskning då de nordiska länderna har ett helt annat 
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sjukvårdssystem än de övriga länderna i världen. Vidare anser författarna till detta 

examensarbete att det saknas studier gällande hur sjuksköterskestudenter upplever att 

grundutbildningen förbereder dem gällande den personcentrerade omvårdnaden och hur den 

ska implementeras och befästas i den dagliga omvårdnaden mot patienter. Detta bör vara en 

naturlig del i utbildningen samt ingå i det dagliga yrkesutövandet som grundutbildad 

sjuksköterska. Även studier gällande varför vissa patienter antar en passiv roll där begreppet 

paternalism får en ökad plats anses vara i underkant i antal vilket skulle vara intressant att 

forskningen uppmärksammar i en framtid. Slutligen önskar författarna till detta 

examensarbete studier som utgår från ett sjuksköterskeperspektiv där vårdorganisationens 

förbättringsområden och kompetensutvecklingen mot en personcentrerad omvårdnad hos 

vårdpersonal är i fokus och att ekonomiska medel avsätts för att möjliggöra att 

personcentrerad vård inte förblir ett begrepp utan blir en naturlig del i den svenska 

sjukvården.  
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language 
 
År 2014-2019 
 
Abstract 
available 

5 3 1 Elf, M., Fröst, P., 
Lindahl, G,. & Wijk, 
H. (2015). Shared 
decision making in 
designing new 
healthcare 
environments – time 
to begin improving 
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CINAHL 
Plus  

21/2 
2019 

Person 
centered care 
AND 
Patient 
narratives 
AND 
Empowerment 
 

Peer reviewed  
 
Boolesk 
söklogik 
 
English 
language 
 
År 2014-2019 
 
Abstract 
available 

29 9 1 Greenfield, G., 
Ignatowic, A., Belsi, 
A., Pappas, Y., Car, 
J., Majeed, A., & 
Harris, M. (2014). 
Wake up, wake up! 
It´s me! It´s my life! 
Patient narratives on 
person-centeredness 
in the integrated 
care context: a 
qualitative study 



   4 

CINAHL 
Plus  

21/2 
2019 

Person 
centered care 
AND 
Nurse patient 
relationship 
AND 
Patient 
experience 
AND 
Shared 
decision 
making in 
nursing 

Peer reviewed  
 
Boolesk 
söklogik 
 
English 
language  
 
Abstract 
available  
 
År 2014-2019 

33 1 1 Doherty, M., & 
Thompson, H. 
(2014). Enhancing 
person-centred care 
through the 
development of a 
therapeutic 
relationship. 

CINAHL 
Plus  

21/2 
2019 

Person 
centered care 
AND  
Patient 
experiences 
AND 
Patient 
satisfaction 

Peer reviewed  
 
Boolesk 
söklogik 
 
English 
language  
 
Abstract 
available  
 
År 2014-2019 

28 7 1 Sharp, S., 
McAllister, M., & 
Broadbent, M. 
(2016). The vital 
blend of clinical 
competence and 
compassion: How 
patients experience 
person-centred care 
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CINAHL  

Plus 

21/2 2019 

Patient 
centered care 
AND 
Patient 
experience 
AND 
Patient 
satisfaction 
AND 
Nursing care 
NOT 
Nurses 
experiences 
OR 
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OR view OR 
attitude 

Peer 
reviewed 
 
Boolesk 
söklogik 
 
Abstract 
available  
 
English 
language 
 
Age group: 
All adult 
 
År 2014-2019 

50 13 1 Edvardsson, D., 
Watt, E., & Pearce, 
F. (2017). Patient 
experiences of 
caring and person-
centredness are 
associated with 
perceived nursing 
care quality 

CINAHL  

Plus  

21/2 2019 

Person 
centered care 
AND 
Patient 
perspective 
AND 
Shared 
decision 
making 

Peer 
reviewed 
 
Boolesk 
söklogik 
 
Abstract 
available  
 
English 
language 
 
År 2014-2019 

8 2 1 Håkansson Eklund, 
J., Holmström, I., 
Kumlin, T., 
Kaminsky, E., 
Skoglund, K., 
Höglander, J., 
Sundler, A., 
Condén, E., & 
Summer Meranius, 
M. (2019). ”Same 
same or different?” 
A review of reviews 
of person-centered 
and patient-
centered care.  
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CINAHL 
Plus 

21/2 2019 

Person-
centered care 
OR patient-
centered care  
AND 
Patient 
experience 
AND  
Partnership 
NOT Nurses 

Peer 
reviewed 
 
Boolesk 
söklogik 
 
Abstract 
available  
 
English 
language 
 
År 2014-2019 

75 6 1 Koinberg, I., 
Hansson-Olofsson, 
E., Carlström, E., & 
Olsson, L-E. 
(2018). Impact of a 
person-centered 
intervention for 
patients with head 
and neck cancer: a 
qualitative 
exploration.  

CINAHL 
Plus 

25/2 2019 

Person 
centered care 
AND   
Shared 
Decision 
making   
AND 
Patient 
experience 
AND 
Partnership 

Peer 
reviewed 
Boolesk 
söklogik 
Abstract 
available   
English 
language  
År 2013-2019 

57 6 1 Thórarinsdóttir, K., 
& Kristjánsson, K. 
(2013). Patients´ 
perspectives on 
person-centered 
participation in 
healthcare: A 
framework 
analysis. 
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Peer 
reviewed 
 
2008-2019 
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perceptions do 
patients have of 
decision making 
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integrative patient-
centered care 
model. A 
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centred care 
OR relation 
centred care  
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experience 
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reviewed  
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English 
language  
Age group: 
All adults  
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M. (2013). Caring 
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Developing a 
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older people care 
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sökning 
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reviewed 
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(2016). Patient 

empowerment, 

patient 

participation and 

patient-

centredness in 

hospital care: A 

concept analysis 



   5 

based on literature 

review.  
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reviewed 
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encounters with a 
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reviewed 
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care from patients 
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BILAGA B: KVALITETSGRANSKNING 

Granskning av kvalitativa och kvantitativa studiers kvalitet enligt Fribergs (2017 s.187) 

frågeställningar.  

1. Finns det en tydligt beskriven problemformulering? 

2. Finns det ett tydligt beskrivet syfte? 

3. Finns det en tydligt beskriven metod? 

4. Finns det en tydlig beskrivning av medverkande i studien? Urval (t.ex. antal personer, 

ålder, inklusions- respektive exklusionskriterier).  

5. Finns det ett resultat? 

6. Svarar studiens resultat på syftet? 

7. Finns en metoddiskussion? 

8. Finns en resultatdiskussion? 

9. Förs det ett etiskt resonemang?  

 

Poäng och kvalitet på artiklarna 

Total poäng Artikelkvalitet 

0-3 poäng Låg artikelkvalitet 

4-6 poäng Medelhög artikelkvalitet 

7-9 poäng  Hög artikelkvalitet 
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Artikel Finns det en tydlig 

problemformulerin

g?  

Finns 

det ett 

tydligt 

beskriv

et syfte? 

Finns 

det en 

tydligt 

beskrive

n 

metod? 

 

Finns det en 

tydlig 

beskrivning 

av 

medverkand

e i 

studien/urva

l? 

Svarar 

studien

s 

resultat 

på 

syftet? 

Finns 

det ett 

resulta

t? 

Finns det en 

metoddiskussion

? 

Finns det en 

resultatdiskussion

? 

Förs det ett 

etiskt 

resonemang

?  

Total 

poängsumma 

Kvåle, K., & 

Bondevik, M. 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

McCance, T., 

Slater, P., & 

McCormack, B.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Laird, E., 

McCance, T., 

McCormack, B., & 

Gribben, B. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Elf, M., Fröst, P., 

Lindahl, G,. & 

Wijk, H. 

1 1 0 0 1 1 0 1 0 5/9 
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Greenfield, G., 

Ignatowic, A., 

Belsi, A., mfl.   

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8/9 

Doherty, M., & 

Thompson, H. 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 7/9 

Sharp, S., 

McAllister, M., & 

Broadbent, M. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 7/9 

Edvardsson, D., 

Watt, E., & Pearce, 

F.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Håkansson 

Eklund, J., 

Holmström, I., 

Kumlin, T., mfl.  

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8/9 

Thorarinsdottir, 

K., & Kristjansson, 

K. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8/9 

Koinberg, I., 

Hansson-

Olofsson, E., 

Carlström, E., & 

Olsson, L-E.  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 



   3 

Moreau, A., Carol, 

L., Dedianne, M-

C., Dupraz, C., 

Perdrix, C., Lainé, 

X., & Souweine, G. 

1 1 1 1 1 1 1 1 0 8/9 

Dewar, B. & 

Nolan, M. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Sharma, T., 

Bamford, M., & 

Dodman, D. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 7/9 

Castro, E-M., Van 

Regenmortel, T., 

Vanhaecht, K., 

Sermeus, W., & 

Van Hecke, A. 

1 1 1 1 1 1 0 1 0 7/9 

Tobiano, G., 

Bucknall, T., 

Marshall, A., 

Guinane, J., & 

Chaboyer, W. 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 8/9 



   4 

Esmaeili, M., 

Cheraghi, M., & 

Salsali, M. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Sjö, A-S., & 

Bergsten, U. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Renedo, A., & 

Marston, C. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 

Gill, S., Dunning, 

T., McKinnon, F., 

Cook, D., & 

Bourke, J. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 9/9 
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BILAGA C: ARTIKELMATRIS  

Författare Titel Tidsskrift/År/La

nd 

Syfte Metod  Resultat Kvalité utifrån 

kvalitetsgranskni

ng  

Edvardsso

n, D., 

Watt, E., & 

Pearce, F.  

Patient 

experiences of 

caring and 

person-

centredness are 

associated with 

perceived nursing 

care quality. 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

2017 

Australien 

Sverige  

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

som de 

patientbedömninga

r som utförs av 

upplevd vård och 

personcentrerad 

vård är 

förknippade med 

upplevd 

vårdkvalitet i ett 

akut sjukhusprov 

av inneliggande 

patienter. 

 

En beskrivande 

icke-

experimentell 

korrelationsdesig

n för att samla in 

data från 

patienter. 

 

Personalens 

omsorgsarbete och 

personcentrerad 

omvårdnad på 

avdelningen visade 

en variation i 

upplevd 

sjukvårdskvalitet. 

Den kunniga och 

kommunikativa 

personalen, 

tidpunkten för 

stödet och ha bra 

levnadsförhållande

n stod som mest 

betydelsefullt 

relaterat till 

patienters upplevda 

sjuksköterska 

kvalitet. 

 

9/9  

Hög kvalité  
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Esmaeili, 

M., 

Cheraghi, 

M., & 

Salsali, M. 

Cardiac patient´s 

perception of 

patient-centred 

care: a qualitative 

study.  

British 

Association of 

Critical Care 

Nurses 

2014 

Iran 

Att utforska 

hjärtpatienters 

uppfattning om 

patientcentrerad 

vård. 

 

Halvstrukturerad

e personliga 

intervjuer med 18 

hjärtpatienter. 

 

Deltagarnas 

uppfattning om 

patientcentrerad 

vård föll in i tre 

huvudteman. 1: 

hantera patientens 

osäkerhet, 2: ge 

vård med mer 

flexibilitet, 3: 

upprätta en 

terapeutisk 

kommunikation. 

Det andra temat 

bestod av två sub-

teman: empati med 

patienter och att ha 

rätt att göra 

oberoende beslut. 

 

9/9  

Hög kvalité 

Gill, S., 

Dunning, 

T., 

McKinnon, 

F., Cook, 

D., & 

Bourke J.  

Understanding 

the experience o 

finpatient 

rehabilitation: 

insights into 

patient-centred 

care from patients 

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

2014 

Australien 

För att beskriva 

erfarenheter, behov 

och preferenser hos 

nyligen 

inneliggande 

patienter i ett 

rehabiliteringscent

Intervjuer med 

fyra fokusgrupper 

inklusive 2 

patientgrupper 

och 2 

familjegrupper. 

 

Sex viktiga teman 

identifierades. 1: 

interaktion med 

vänlig, empatisk 

personal, 2: 

regelbunden 

kontakt med högre 

personal, 3: vill att 

9/9 

Hög kvalité 
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and family 

members.  

er och deras 

familjers behov. 

 

personalen ska 

presentera sig med 

namn och yrke, 4: 

snabb 

kommunikation av 

korrekt 

information, 5: 

rehabiliteringstjäns

ter 7 dagar i 

veckan, 6: vård -

miljö. 

 

Greenfield, 

G., 

Ignatowic, 

A., Belsi, 

A., mfl.  

Wake up, wake 

up! It’s me! It’s 

my life! Patient 

narratives on 

person-

centredness in the 

integrated care 

context: a 

qualitative study.  

BMC Health 

Services 

Research  

2014 

Storbritannien 

Att utforska 

patientberättelser 

om 

personcentrerad 

omvårdnad i den 

integrerade 

vårdkontexten. 

 

Fenomenologisk, 

kvalitativ studie 

inklusive 

semistrukturerad

e intervjuer med 

22 patienter. 

 

De identifierades 

teman som 

representerar 

viktiga delar i 

person-centrering 

bland annat 

"Holism", 

”Medkänsla” och 

”Empowerment". 

 

8/9 

Hög kvalité 

Koinberg, 

I., 

Hansson-

Olofsson, 

Impact of a 

person-centered 

intervention for 

patients with head 

BMC Nursing 

2018 

För att utforska 

patientens 

upplevelse av 

personcentrerad 

Kvalitativ studie 

med 12 

patientintervjuer. 

Majoriteten av 

deltagarna ansåg 

att 

cancerdiagnosen 

9/9 

Hög kvalité 



   4 

E., 

Carlström, 

E., & 

Olsson, L-

E. 

and neck cancer: a 

qualitative 

exploration 

Sverige vård och 

övergången från 

diagnos till 

behandlingsperiod

ens slut. 

 

hade lagt deras liv i 

balans; de kände 

sig både friska och 

sjuka samtidigt. Av 

stor betydelse var 

hälsovårdsplanen, 

som omfattade mål 

för självhantering 

som bildades i 

partnerskap mellan 

patient och 

sjuksköterska. 

Deltagarna 

upplevde även att 

deras interaktion 

och engagemang 

med vårdpersonal 

stödde dem i deras 

vård 

 

Kvåle, K., 

& 

Bondevik, 

M.  

What is important 

for patient centred 

care? A qualitative 

study about the 

perceptions of 

patients with 

cancer.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring Science  

2008 

Norge 

För att få insikt i 

hur patienter med 

cancer ser på 

vikten av att bli 

respekterad som en 

partner i ett delad 

beslut fattande 

Intervjuer med 2o 

cancer patienter 

och Giorgios 

vetenskapliga 

strategi för 

fenomenologi 

applicerades. 

De meningar som 

identifierades 

mynnade ut i tre 

teman med 

betydelse för 

patientcentrerad 

vård ur patientens 

9/9  

Hög kvalité 
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samt  hanteringen 

av deras 

hälsoproblem och 

skälen bakom 

deras önskemål. 

 

 perspektiv: 

empowerment, 

delad beslut 

fattande och 

partnerskap i 

omvårdnaden. 

 

Laird, E., 

McCance, 

T., 

McCormac

k, B., & 

Gribben, 

B. 

Patient´s 

experiences of in-

hospital care 

when nursing staff 

were engaged in a 

practice 

development 

programme to 

promote person-

centredness: A 

narrative analysis 

study. 

International 

Journal of 

Nursing Studies 

2015 

Storbritannien 

Att belysa 

erfarenheterna från 

vårdpatienter som 

mottagits på 

sjukhusavdelningar 

under 

interventionsfasen 

i ett program för 

att utveckla 

personcentrerad 

praxis. 

 

Berättande 

intervjuer med 26 

patienter från 4 

olika sjukhus och 

avdelningar där 

sjuksköterskorna 

arbetade för att 

främja en 

personcentrerad 

vård. 

 

Resultaten ger 

insikt i patienters 

upplevelser av vård 

i en rad kliniska 

miljöer där 

interventionen är 

att främja 

personcentrerad 

vård. Fyra teman 

hittades, 1: 

konfrontera 

sårbarhet, 2: 

uppleva 

exemplarisk vård, 

3: uppleva 

felanpassningar i 

system, 

vårdprocesser och 

sjuksköterskas 

svar, 4: dela med 

9/9  

Hög kvalité  
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en känsla av 

tillhörighet med 

sjuksköterskor. 

 

McCance, 

T., Slater, 

P., & 

McCormac

k, B.  

Using the caring 

dimensions 

inventory as an 

indicator of 

person-centred 

nursing.  

Journal of 

Clinical Nursing 

2008 

Irland 

Storbritannien 

Att rapportera fynd 

från en storskalig 

kvasi-

experimentell 

studie som 

använde ett mått 

på vård som ett sätt 

att utvärdera 

personcentrerad 

omvårdnad och 

syftar till att 

illustrera synergin 

mellan begreppen 

vård och 

personcentrerad 

omvårdnad. 

 

 

Frågeformulär 

med PCNI 

(Person-Centered 

Nursing Index) 

som 

administrerades 

vid fem punkter i 

tid under en 

tvåårig 

interventionsperi

od. 

 

Sjuksköterskor 

hade en klar 

uppfattning om vad 

som utgjorde vård i 

omvårdnad och 

identifierade 

uttalanden som 

återspeglade 

personcentrerad 

omvårdnad, vilket 

var konsekvent 

över tid. Detta var i 

motsats till 

patienter, vars 

uppfattning var 

mer varierande, 

och betonade de 

inkongruenser som 

har viktiga 

konsekvenser för 

att utveckla 

personcentrerad 

praxis. 

9/9 

Hög kvalité 
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Moreau, 

A., Carol, 

L., 

Dedianne, 

M-C., 

Dupraz, C., 

Perdrix, C., 

Lainé, X., 

& 

Souweine, 

G. 

What perceptions 

do patients have 

of decision 

making (DM)? 

Toward an 

integrative 

patient-centered 

care model. A 

qualitative study 

using focus-group 

interviews.   

Patient 

Education and 

Counseling  

2012 

Frankrike 

Att förstå 

patientens 

uppfattning om 

beslutsfattande och 

identifiera 

förhållanden 

mellan 

beslutsmodeller. 

 

En kvalitativ 

studie med fyra 

fokusgrupper 

 

De flesta patienter 

menar att 

beslutfattande ar 

ett delat beslut som 

innebär att 

patientens resurser 

tas tillvara, som att 

dem är experter på 

sig själva, tilläts att 

delta i 

vårdprocesser. 

Underlättande 

faktorer: 

förtroende, 

kvalitativ icke-

verbal 

kommunikation 

och tid att tänka. 

Hinder: allvarliga 

/nödsituationer, 

upplevd otillräcklig 

vetenskaplig 

kompetens, 

patienter kan ha 

problem med att 

8/9 

Hög kvalité 
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begära och rädsla 

för att veta. 

 

Renedo, 

A., & 

Marston, 

C.  

Developing 

patient-centred 

care: an 

ethnographic 

study of patient 

perceptions and 

influence on 

quality 

improvement.  

BMC Health 

Services 

Research 

2015 

Storbritannien 

Hur konstruerar 

patienter idéer om 

”kvalitetsförbättrin

g” när de 

samarbetar med 

vårdpersonal i 

förbättringsarbetet 

samt hur används 

dessa förståelser 

när de försöker 

förbättra kvaliteten 

på sina lokala 

tjänster. 

 

En kvalitativ 

metod med 

intervjuer där 23 

patienter deltog i 

en 4-årig 

etnografisk 

studie. 

 

Patientdeltagare 

försökte påverka 

kvalitetsförbättring 

eller diskuterade 

olika dimensioner 

av kvalitets-

förbättring började 

deras handlingar 

ofta med prat om 

förbättringar som 

var beroende av 

kollektiva åtgärder. 

 

9/9 

Hög kvalité 

Sharp, S., 

McAllister, 

M., & 

Broadbent, 

M. 

The vital blend of 

clinical 

competence and 

compassion: How 

patients 

experience 

person-centred 

care.  

Contemporary 

Nurse 

2016 

Australien 

Att undersöka akut 

omvårdnad ur ett 

perspektiv för den 

person som får 

vården och sedan 

tolka innebörden 

av vården i relation 

till begreppet 

Kvalitativ metod 

med 

semistrukturerad

e intervjuer. 

 

Klinisk kompetent 

vård, som 

medgivande genom 

ett positivt 

förhållande mellan 

sjuksköterska och 

patient resulterade 

i personliga, 

emotionella eller 

7/9 

Hög kvalité 
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personcentrerad 

vård 

 

andliga svar som 

var katalysatorn för 

patientens 

empowerment och 

deltagande i vård. 

 

Sjö, A-S., & 

Bergsten, 

U.  

Patients´experien

ce of frequent 

encounters with a 

rheumatology 

nurse- A tight 

control study 

including patients 

with rheumatoid 

arthritis. 

Musculoskeletal 

Care 

2018 

Sverige 

För att beskriva 

erfarenheten av 

patienter med RA 

som deltar i 

personcentrerade, 

sjuksköterskeledda 

kliniker under en 

12-

månadersperiod. 

 

En kvalitativ 

metod med 15 

deltagare 

intervjuades. 

 

Tre kategorier som 

beskriver 

deltagarnas 

upplevelse av sina 

möten med en 

sjuksköterska. De 

tre kategorierna 

beskriver en 

process med 

sammanhängande 

begrepp, 1: möta 

kompetens, 2: 

uppleva en hållbar 

relation, 3: göra en 

personlig resa. 
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Tobiano, 

G., 

Bucknall, 

T., 

Marshall, 

A., 

Guinane, 

J., & 

Chaboyer, 

W. 

Patients´perceptio

ns of participation 

in nursing care on 

medical wards.  

Scandinavian 

Journal of 

Caring Sciences 

2016 

Australien 

Att undersöka 

sjukhuspatienters 

uppfattning om att 

delta i omvårdnad, 

inklusive barriärer 

som underlättar för 

denna aktivitet. 

 

En tolkande 

studie 

genomfördes på 

fyra medicinska 

avdelningar på 

två olika sjukhus. 

Fördjupade 

semistrukturerad

e inspelade 

intervjuer 

genomfördes och 

analyserades med 

induktiv 

innehållsanalys. 

 

 

Fyra kategorier 

blev tydliga i 

artikeln. 1; värdera 

deltagande, 2; 

utbyta kunskap, 3; 

patientövervakad 

egenvård, 4; 

maktobalans 

kännetecknades av 

patienter, kände att 

deras möjligheter 

till deltagande var 

begränsade. 
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