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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personcentrerat arbetssätt handlar om att sjuksköterskor ser patienten som 
värdefull och gör patienten delaktig. De tre centrala delarna i arbetssättet är 
patientberättelsen, partnerskap och dokumentation. Personcentrerad vård är ett utvecklat 
begrepp från patientcentrerad vård, i personcentrerad vård tas hela människans behov i 
beaktning. Tidigare forskning visar att patienter upplever den personcentrerade vården som 
självbestämmande, delaktighet och flexibilitet. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom äldreomsorg. Metod: En litteraturstudie 
med beskrivande syntes utifrån kvalitativa forskningsresultat. Resultat: Det framkom två 
teman med totalt fem subteman utifrån analysen. Det första temat handlade om Betydelsen 
av vårdrelationen där tre subteman framkom: lära känna personen bakom patienten, att 
vara närvarande samt patientens och närståendes delaktighet. I det sista temat framkom: 

Arbetsplatsens atmosfär med två subteman; team-samverkan samt omgivningens betydelse 
för vårdandet. Slutsats: När sjuksköterskor individanpassar vården och lär känna patienten 
kan sjuksköterskor vårda utifrån den unika patienten. Genom att vara närvarande och att ha 
en vårdrelation till patienten kan sjuksköterskor lättare bemöta varje patients individuella 
behov. När sjuksköterskor samarbetade med kollegor kunde omvårdnaden planeras och ha 

ett aktivt tänk gällande sitt eget vårdande. Sjuksköterskor beskrev att det fanns hinder till det 
personcentrerade arbetssättet i form av tidsbrist, medicinska prioriteringar och låg 

bemanning.  

Nyckelfynd: Delaktighet, individanpassa, litteraturstudie, tidsbrist, vårdrelation  

  



ABSTRACT 

Background: A person-centered way of working is that the nurses sees the patient as 
valuable and involve them. The three key elements of the working method are the patient 
narrative, partnership and documentation. Previous research shows that patients experience 
the personal-centered care as self-determination, participation and flexibility. Purpose: To 
describe nurses experiences of a person-centered care in elderly care. Method: A literature 
study with descriptive synthesis was based on qualitative research results. Results: Two 

main themes emerged with a total of five subthemes based on the analysis. The first theme 
was about the importance of the care relationship in which three sub-themes emerged: 
getting to know the person behind the patient, being present and the patient's and family's 
participation. The final theme was termed as the workplace atmosphere with two 
subthemes: teamwork and the importance of the environment for the care. Conclusion: 

When the nurses individually adapts the care and gets to know the patient they could provide 
care to the unique patient. By being present and having a care relationship the nurse can 
more easily respond to each patient's individual needs. When the nurse could cooperate with 
other colleagues they could plan the care and have an active thinking about their own caring. 
There were obstacles to the person-centered way of working such as lack of time and low 

staffing.  

Key findings: Care relationship, individualization, lack of time, literature study, 

participation  
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1 INLEDNING 

Att ge vård på likadana villkor för alla människor är inte alltid gynnsamt för patienten utifrån 
våra egna erfarenheter. Det innebär att likadan vård för alla patienter tillgodoser inte den 
unika patientens behov, därför behöver sjuksköterskor individanpassa sitt vårdande. Det är 
lätt att falla in i vanor och ”göra som alla andra” på rutin därför krävs det mycket 
engagemang och ett aktivt tänkande när det gäller sitt omvårdnadsarbete i mötet med 
patienten. För att patienten ska få individanpassad vård behövs personcentrerat arbetssätt. 

Kärnan i detta arbetssätt innebär delaktighet, ömsesidig respekt och individanpassad vård. 
Eftersom tiden var begränsad och för att inte ha ett för brett syfte avgränsades syftet till att 
fokusera på endast äldre patienter. Därför kommer sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerat arbetssätt inom äldrevård att beskrivas. Personcentrerat arbetssätt är något 
som är intressant för oss då vi har stött på detta inom den verksamhetsförlagda utbildningen 

och ute i arbetslivet och har sett hur det påverkar vården av patienten. Eftersom vi har fått 
uppleva effekterna av detta arbetssätt från patients perspektiv kommer sjuksköterskans 
perspektiv att beskrivas. I bakgrunden beskrivs patienters erfarenheter av den 
personcentrerade vården och i resultatet beskrivs sjuksköterskors erfarenheter av det 
personcentrerade arbetssättet. Detta för att utifrån sjuksköterskan är det ett arbetssätt att 

tillämpa medan för patienten innebär det den vården som erhålls. Detta intresseområde 
kommer från ett forskningsområde vid MDH/HVV: comcare, i deras formulering: 

Innebörden av personcentrerat arbetssätt utifrån sjuksköterskans perspektiv.  

 

2 BAKGRUND 

Detta avsnitt inleds med att personcentrerat arbetssätt beskrivs och vad som ingår i 
äldrevård. Vidare beskrivs patienters och närståendes erfarenheter av personcentrerad vård 
och ett teoretiskt perspektiv. Till sist presenteras lagar och styrdokument relevanta i 

sjuksköterskans arbete kopplat till personcentrerat arbetssätt.  

2.1 Personcentrerat arbetssätt 

Enligt svensk sjuksköterskeförening (2016) innebär personcentrerat arbetssätt att 
sjuksköterskan ser patienten som värdefull och att denne ska vara delaktig i vårdandet. 
Patienten är delaktig genom att få berätta om sina egna tankar och erfarenheter kring 
situationen. Detta kräver att sjuksköterskan är öppensinnad och intresserad av det patienten 
har att berätta. Trots sjukdom och ohälsa ska patienten kunna leva önskat liv och 

sjuksköterskan ska genom omvårdnad kunna ge förutsättningar till detta. För att göra detta 
behöver sjuksköterskan ha kännedom om patientens intressen och värderingar. Patientens 
egna tankar och behov vägs lika mycket in i planeringen av vården som de professionellas 

bedömningar.  

Centrum för personcentrerad vård (2015) har identifierat tre nyckelbegrepp inom 
personcentrerat arbetssätt. Det första begreppet partnerskap: är mest centralt inom 

personcentrerad vård. En ömsesidig respekt för varandras kunskap; patientens kunskap och 
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expertis om hur det är att hantera och leva med sitt hälsotillstånd samt sjukvårdens kunskap 
om tillståndet på en generell nivå. Det handlar om att patienten är en jämlik partner i vården 
där patienten är med och planerar sitt eget vårdande. Det andra begreppet är 
patientberättelsen, där sjuksköterskan ska lyssna lyhört och aktivt på patientens berättelse 

om sitt tillstånd. Förutsättningar för personcentrerat arbetssätt är att ha förståelse för 
patientens resurser som motivation, socialt nätverk med mera. Det sista nyckelbegreppet är 
dokumentation. En dokumentation om patientens hälsotillstånd och berättelse ska ge en 
sammanhållen omvårdnad och rehabilitering för att patienten ska få likvärdig vård av alla 
sjuksköterskor. Patienten ska inte heller behöva upprepa sin berättelse flera gånger. Denna 

dokumentation ska revideras under vårdandets gång och vara tillgänglig för patienten 

(Centrum för personcentrerad vård, 2015). 

Genom patientens livsberättelse ges möjligheter att erbjuda en mer personcentrerad vård. 
Via patientens livberättelse går sjuksköterskor från att bara se patienten till att se hela 
människan. Livsberättelsen gör det möjligt för sjuksköterskor att se kopplingar mellan det 

förflutna och nutiden och upprätthålla personligheten hos patienter med demens (McKeown, 

Clarke, Ingleton, Ryan och Repper 2010). 

Matthews, Stanhope, Choy-Brown och Doherty (2018) har skrivit en korrelationsstudie 
mellan kunskapsförvärv och personcentrerat arbetssätt. De beskriver att det finns en allmän 
konsensus att personcentrerat arbetssätt innefattar respekt för individen, att stärka och lyfta 

patienten samt delaktighet. Men den exakta definitionen är vag. Detta tyder på att en lyckad 
planering av personcentrerad vård kräver att sjuksköterskan förstår innebörden av vad 
personcentrerat arbetssätt har för effekter hos patienten. När det inte går att exakt definiera 

begreppet leder det till att sjuksköterskor tolkar begreppet olika.  

Matthews m.fl. (2018) fann resultat på att bristen på kunskap inom personcentrerat 
arbetssätt hade negativ korrelation med i vilken utsträckning sjuksköterskor använde sig av 

planering av personcentrerad vård (PCCP) i sitt vårdande. Brist på kunskap visade sig därför 
vara ett genomförandehinder på många sätt; vissa sjuksköterskor beskriver att insatsen av 
personcentrerat arbetssätt inte var nödvändig för deras patienter, medan andra 
sjuksköterskor hävdade att de redan tillämpade praktiken trots att de hade en låg nivå av 

kärnkunskap inom personcentrerat arbetssätt.  

2.1.1 Skillnad mellan patientcentrerat- och personcentrerat arbetssätt 

Det finns vissa skillnader mellan patientcentrerat- och personcentrerat arbetssätt. Inom 

patientcentrerat arbetssätt krävs det att sjuksköterskan tar till sig information om patienten 
och får insyn i patientens sjukdomshistoria innan en diagnos sätts och en behandling 
planeras. Sjuksköterskor har kännedom om patientens bakgrund för att koppla det till 
patients sjukdom - här ses patienten ur ett sjukdomsperspektiv (Håkansson Eklund m.fl., 
2019). 

Håkansson Eklund m.fl (2019) och Ekman m.fl (2011) beskriver att begreppet 
personcentrerad är ett vidgat perspektiv av begreppet patientcentrerad. Här tas hänsyn till 
hela patientens liv och det handlar inte längre om ett sjukdomsperspektiv. Det är viktigt att 
känna personen bakom sjukdomen för att kunna få personen att engagera sig i sin vård och 
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vara aktiv i beslut gällande sitt eget vårdande. Det viktigaste inom personcentrerat arbetssätt 
är den unika människan, dennes liv och omgivning och detta arbetssätt har visat sig bidra till 
bättre samförstånd till behandlingar och ökar patientens tillfredsställelse (Håkansson Eklund 

m.fl., 2019, Ekman m.fl., 2011). 

Håkansson-Eklund m.fl. (2019) beskriver att det finns nio begrepp som är centrala i både 
patient- och personcentrerad vård. Dessa är; empati, respekt, engagemang, relation, 
kommunikation, delaktighet, holistiskt synsätt, individanpassat samt samordnad vård. Målet 
med personcentrerat arbetssätt är att patienten ska få ett meningsfullt liv medan målet med 
patientcentrerad är ett funktionellt liv. Sammanfattningsvis går person- och patientcentrerat 

arbetssätt hand i hand då begreppet personcentrerad har utvecklats från begreppet 
patientcentrerad, men som tidigare nämnt finns det vissa skillnader.  

2.2 Äldrevård i Sverige 

I en motion från riksdagen (1998/99:So436) beskrivs ädelreformen som infördes 1992 vilket 
innebär att Sveriges kommuner fick ansvar för personer med funktionsnedsättning, 
långtidssjukvård samt vård och omsorg för äldre. I samband med detta fick kommuner 
skyldighet att upprätthålla särskilda boenden, som ålderdomshem, servicehus, 
gruppbostäder och sjukhem för de med behov av omvårdnad och stöd. Kommunerna fick 

ansvar upp till sjuksköterskenivå inom de särskilda boendeformerna och efter 
överenskommelse med landstingen kom kommunerna att överta ansvaret för hemsjukvård 

(Motion, 1998/99:So436). 

Äldreomsorg definieras som den del av den kommunala socialtjänsten som levererar bostad, 
vård och annan service till äldre personer. Det rör sig om hemtjänst, hemsjukvård, 
dagcentraler och särskilda boendeformer (Nationalencyklopedin, uå). Äldre människor 

definieras i detta examensarbete som 65 år och äldre. 

Det finns ett vägledningsmaterial för all personal som arbetar med äldre människor; 
äldreomsorgens nationella värdegrund. Denna värdegrund utgår ifrån Socialstyrelsens 
allmänna råd om värdigt liv och välbefinnande. Det innebär att värna om de äldres 
självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, visa respekt för privatliv och 
integritet, delaktighet samt att ha ett gott bemötande. Genom värdegrunden har alla som 

arbetar med äldre personer en tydlig riktlinje att stödja personerna att leva som de själva vill 
och kan. Utöver sjuksköterskans professionella kunskap behöves en beaktning av personens 
unika situation och omständigheter, personens erfarenheter och önskemål samt vetenskaplig 

evidens i vårdandet av patienten (Socialstyrelsen, 2012).  

2.3 Äldre patienters erfarenheter av personcentrerad vård 

I en australiensk studie av Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) har människor med 
demens och deras närstående intervjuats om deras erfarenheter av personcentrerad vård på 

ett äldreboende. Patienter berättar att god personcentrerad vård handlar om att stötta 
patienten med demens i att vara sig själv även fast demenssjukdomen förändrar mycket hos 
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den som drabbas. Med det menas att låta patienten göra aktiviteter som patienten tycker om, 
att låta patienten välja mat själv samt vem patienten vill umgås med. Att lära känna patienten 
är en viktig ingrediens i personcentrerat arbetssätt för att kunna använda den personliga 
kunskapen i vårdandet. Patienter erfor att det leder till att personalen kan initiera 

konversationer, utföra aktiviteter och rutiner som är av betydelse för patienten. Patienter 
beskriver att de kan njuta av småsaker som personalen vet att de tycker om, exempelvis att 

sitta ute i solen eller dricka en god kopp kaffe (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

En studie i USA har undersökt patienters erfarenheter av personcentrerad vård på tio 
boenden. Patienterna på boendet beskriver att personcentrerad vård innebär att personalen 
accepterar deras självbestämmande och att det inte är någon som blir tvingad till att göra 
saker utöver dess vilja. Patienten väljer själva vilken tid de vill gå upp på morgonen eller 
duscha – är patienten inte redo kommer personalen tillbaka för att hjälpa till senare. Många 
patienter beskriver även personcentrad vård som när personalen sätter patienten i första 

hand samt att personalen respekterar att de befinner sig i patientens eget hem och inte bara 
på sin arbetsplats. När det personcentrerade arbetssättet började tillämpas beskriver 
patienterna att de numera kan välja när de vill lägga sig och gå upp, personalen lyssnar mer 
på patienterna och det är mer konsekvent personal som känner patienterna som arbetar. 
Patienterna berättar att vårdpersonalen bemöter patienten på ett seriöst sätt och att det 

känns tryggt att veta att personen som ska vårda är någon som de känner igen och vet hur de 

vill bli bemötta (Harrison & Frampton, 2017). 

Samma studie från USA påvisar även några utvecklingsområden som behöver förbättras för 

att hålla god personcentrerad vård på boendet. Det första är tiden det tar för personalen att 
svara på patienternas ringningar. En patient behövde få hjälp att komma till toaletten och 
patienten beskriver att det tog 45 minuter innan personalen kom. En annan patient berättar 
att mellan klockan 14 och klockan 16 är det skiftbyte i personalgruppen och om patienten 
ringer vid den tiden får de vänta länge på hjälp. Detta eftersom dagpersonalen vill gå hem 

och inte fastna hos patienten medan kvällspersonalen tycker att dagpersonalen ska svara. 
Detta gör att patienten hamnar i mitten av en konflikt. En annan sak som patienterna tycker 
kan förbättras är deras möjligheter att komma ut i naturen – ofta har personalen inte tid att 
gå ut med patienterna då de är underbemannade. Det sista som patienterna beskriver 
behöver förbättras är personalens transparens gällande sjukdom och dödsfall. Patienterna på 

boendet beskriver att de märker när någon i gruppen inte dyker upp och att de önskar att 
personalen ska vara mer öppna, då det oftast handlar om sjukhusinläggningar eller dödsfall 

(Harrison & Framton, 2017) 

I en amerikans studie fick äldre personer svara på ett frågeformulär angående 

personcentrerad vård och deras erfarenheter av detta. Resultatet visar att de äldre 
patienterna erfor att personalen gör det ”lilla extra” för deras skull och lyssnar på vad de har 
att säga. Patienter beskriver att det är bekvämt och tryggt att prata med personalen. Något 
som även patienter beskriver som positivt är att personalen finns till hands och kommer fort 
om patienterna behöver hjälp. Patienter som beskriver att personalen på boendet arbetar 

personcentrerat är även patienter som beskrivs som tillfredsställda med tillvaron (Yoon, 

Roberts, Grau & Edvardsson, 2015).  
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En studie gjord i Filippinerna beskriver äldre boendes preferenser i deras vård. Resultatet 
visar stor variation mellan hur varje patient vill ha sin vård. 35 procent av patienterna önskar 
att de får vara delaktiga i diskussioner om sin vård och 19 procent önskar även att deras 
närstående är delaktiga. På frågan ”hur vill du att personalen ska behandla dig?” framkom 

svar från patienterna som attityd, kommunikation, professionalitet och etikett. Patienter 
beskriver att attityden är det som tydligast avgör om personalen visar respekt för patienten. 
Med det menas att patienterna önskar ett individuellt bemötande med intresse, vänlighet och 
medkänsla (Bangerter, Haitsma Heid & Abbott, 2015). I en annan studie från Irland beskrivs 
även att äldre patienter på sitt boende definierar ett gott personcentrerat arbetssätt som en 

ren och fin miljö där de känner sig välkomna, att personalen tar till sig det som patienterna 
säger samt att personalen anstränger sig för att göra patienterna bekväma i vårdandet (Kelly, 

Reidy, Denieffe & Madden, 2019).  

2.4 Närståendes erfarenheter av personcentrerad vård  

Närstående till patienter som bor på ett demensboende beskriver att tillgivenhet, delaktighet, 
identitet och välbefinnande är viktigt i sjuksköterskans vårdande. I studien från 
Storbritannien beskriver närstående till patienter med demenssjukdom att sjuksköterskor tar 
sin tid att samtala med patienten och försäkra sig om att de är delaktiga gällande vardagliga 

beslut. Då det handlade om patienter med demenssjukdom beskriver närstående att det är 
svårt att få patienten att ta större beslut eftersom de behöver mycket vägledning. För att få 
patienterna delaktiga får de vara med och bestämma gällande vardagliga sysslor som till 
exempel vad de vill ha att fika eller vilka kläder de vill ha på sig. De närstående berättar också 
att sjuksköterskor kan se den unika människan genom att till exempel tilltala med förnamn. 

Detta beskrivs av närstående som en god relation och att patienterna blir behandlade som en 
person istället för att endast ses som en patient (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 

2013). 

Närstående till patienter med demens beskriver visare att sjuksköterskor förmedlade en 
känsla av välbefinnande både fysiskt och psykiskt samt hade respekt för integritet. Till 
exempel att sjuksköterskor är måna att smärtstilla den fysiska smärtan, att skyla en utsatt 
patient men också att finnas där för patienten om patienten är ledsen eller har en dålig dag. 
När närstående kommer för att hälsa på sina nära med demenssjukdom beskriver de att 

sjuksköterskorna är mycket hjälpsamma och vänliga. Att använda personcentrerat arbetssätt 
är viktigt för patienten men även för närstående för att de ska kunna känna en tillit till 
vården och att veta att deras nära som är patienter mår bra på boendet och får uppleva 

välbefinnande trots sjukdom (Clissett m.fl, 2013). 

En intervjustudie utförd i Australien gjord av Edvardsson, Fetherstonhaugh och Nay (2010) 
syftade till att undersöka hur patienter och närstående uppfattar personcentrerade vård. Det 
framkom från alla deltagare att lära känna patienten är en viktig del i personcentrerad vård. 
En närstående beskriver att när personalen på vårdhemmet hade lärt känna hans mamma 
som en egen person underlättade det för sjuksköterskorna att tillmötesgå patientens 

individuella preferenser i vårdandet. Närstående beskriver även att välkomna närstående i 
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vårdandet är en viktig del i personcentrerat arbetssätt. Det möjliggör en god kommunikation 
mellan sjuksköterskor och närstående samt att närstående är delaktiga i vårdandet. En 
närstående beskriver att när det kommer till vården av en käresta behöver kommunikationen 
vara god – annars får de inte information vilket leder till en onödig oro. Vidare belyser 

närstående även miljöns betydelse för personcentrerad vård, som fotografier, krukväxter, 
möbler och inredning. En närstående beskriver att en subjektiv personlig miljö bidrar till att 
se människan bakom sjukdomen, att man kan lära sig något om personen genom att gå in i 

deras rum (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 2010). 

Närstående till patienter med demens förklarar att det viktigaste i vårdandet för att 
patienterna ska få leva ett värdigt liv innebär en bekräftande personcentrerad och relationell 
vård och att detta beror helt på vårdpersonalens bemötande. En omtänksam sjuksköterska 
beskrivs av närstående som någon som är lugn, lyssnar, se personen med demens och att har 
kunskap om deras livshistoria för att bekräfta deras individualitet (Heggestad, Nortvedt & 

Slettebø, 2015).  

I en studie implementerades en modell för att öka den personcentrerade vården i boenden 
för personer med demens. Vid uppföljningen av modellen kom det fram att majoriteten av 

närstående beskriver att vårdpersonalen har blivit lyhörd och kan ge fler svar på frågor om 
deras närstående som är patienter på boenden. Två tredjedelar av närstående beskriver att de 
fick vara delaktiga i beslut gällande medicin och omvårdnad. Närstående beskriver även att 
vårdkvalitén och välbefinnandet hos patienterna skiftar mellan vardagar och helger till följ av 
skillnader i personal och deras färdigheter. Centralt i den personcentrerade vården berättar 

närstående är patientens livsberättelse. Hälften av närstående berättar att personalen inte 

anstränger sig för att ta del av livsberättelsen (Chenoweth m.fl, 2015). 

2.5 Lagar och styrdokument 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att i Kompetensbeskrivningen för legitimerad 
sjuksköterska sex kärnkompetenser. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, 
evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik 
samt ledarskap och pedagogiska insatser. Den personcentrerade vården handlar om att 
sjuksköterskan ska se patienten och närstående som unika individer och anpassa 

omvårdnaden därefter. Patientens berättelse är kärnan i vårdmötet. Inom teamet ska 
professionernas kompetenser delas med varandra och sjuksköterskan ska säkerställa att det 
finns tillräckligt med kompetens gällande omvårdnad inom teamet. Sjuksköterskan behöver 
hålla sig uppdaterad med kunskapsutvecklingen som sker samt se till att ha ett kritiskt 
förhållningssätt för att kunna reflektera över rutiner och arbetssätt. Genom detta ska 

sjuksköterskan kunna förhindra risker och vårdskador för patienten. I enlighet med 
sjuksköterskans kompetens ska sjuksköterskan kunna dokumentera relevant information 
angående patientens situation med fastställda begrepp och termer. En viktig uppgift för den 
legitimerade sjuksköterskan är även att kunna delegera uppgifter och leda 
omvårdnadsarbetet framåt men även leda utbildnings- och handledningsaktiviteter för 

patient, närstående, studenter och handledare (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
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Lagstiftningen säger att sjukvård i Sverige ska ges på lika villkor för hela befolkningen. 
Vården ska ha respekt för alla människors värde samt den enskilda människans värdighet 
(Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30). I enlighet med Patientlagen (SFS 2014:821) ska 
sjuksköterskan informera patienten om dennes tillstånd, behandling, risker, de hjälpmedel 

som finns med mera. Den information som ges till patienten ska anpassas på ett sätt att den 
individuella patienten förstår innehållet. Om en patient väljer att avstå från information om 
sin sjukdom eller behandling ska detta respekteras men ska alltid få information om 
eventuella risker. Sjukvård ska ges till patient när denne har gett sitt samtycke och det är 
viktigt att patientens självbestämmande och integritet beaktas. Patienten ska ha möjlighet att 

påverka och utforma sin egen vård i samråd med sjuksköterska. Dennes önskemål och 
individuella förutsättningar ska utgöra grunden för patientens vård.  

2.6 Teoretiskt perspektiv 

Virginia Hendersons omvårdnadsteori är betydelsefull för sjuksköterskor runt om i världen 
och kan kopplas till definitionen av personcentrerat arbetssätt. Hendersons teori lyfter fram 
många viktiga aspekter i omvårdnaden som delaktighet och individuell omvårdnad därför är 

denna teori passande till innebörden av personcentrerat arbetssätt. 

Henderson menar att genom omvårdnad ska sjuksköterskan tillfälligt hjälpa patienten med 
att tillfredsställa sina behov när de saknar förmåga till egenvård. Sjuksköterskan ska också 
skapa förutsättningar för patienten så denne kan bli oberoende av hjälp och kunna tillgodose 

sina egna behov (Henderson, 1964). 

För att omvårdnaden ska vara god, säker och främja patientens oberoende betonar 
Henderson (1964) att den bör planeras i samverkan med patienten. Ju högre grad av 

delaktighet, desto större blir upplevelsen av oberoende hos patienten jämfört med om 
sjuksköterskan tar kontrollen själv. Sjuksköterskan och patienten arbetar alltid tillsammans 
mot ett mål, oavsett vilket mål det handlar om. Den medicinska omvårdnaden kan liknas 
med en paj eller tårta där patienten själv och professionerna bidrar med ”tårtbitar” i 
varierande storlekar, då alla i omvårdnaden är ett team som tillsammans bildar en större 

bild. Patienten har en egen tårtbit i deras vårdande, men storleken varierar. Omfattningen 
varierar beroende på vem patienten är och dennes sjukdom, exempelvis kan en vuxen patient 
ha en stor tårtbit då den kan ta ett stort ansvar medan en äldre patient kan bidra med mindre 
på grund av att denne kan behöva mer hjälp vilket leder till att sjuksköterskan istället får 
bidra med en större tårtbit för att omvårdnaden ska bli god. Men utifrån alla medlemmar i 

teamet, förutom patienten själv, är det oftast sjuksköterskan själv som bär det största 
ansvaret för omvårdnaden. När sjuksköterskan ska göra en individualiserad vårdplan 
behöver detta vara i samråd med patientens, dennes närstående och andra professioner för 

att kunna möta hela skalan av patientens behov. 

Enligt Henderson (1964) har människor 14 grundläggande behov som är typiska för alla 
människor men att alla människor har sitt eget unika sätt att tillfredsställa behoven på – 
vilket sjuksköterskan bör ta hänsyn till i vårdandet av patienten. De grundläggande behoven 
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är: andas, äta och dricka, uttömningar, inta lämpliga kroppsställningar, vila och sömn, av- 
och påklädning, kroppstemperatur, hålla sig ren och skydda huden, undvika faror och 
skador, kommunicera behov och känslor, utöva sin religion och leva efter sin uppfattning om 
rätt och orätt, utföra arbete eller skapande, möjlighet till förströelse, avkoppling och 

möjlighet till lärande. För att kunna hjälpa patienten med dessa aktiviteter behöver 
sjuksköterskan ha kunskap om både det fysiska och psykiska aspekterna. Henderson (1964) 
menar att det finns ingen annan förutom sjuksköterskan som kan och vill engagera sig själv 

dag och natt för att vårda patienten. 

Sjuksköterskan bör lyssna på patienten, dennes närstående och vänner med intresse för att 
kunna lära känna patienten i vårdandet. Sjuksköterskan behöver vara medveten om 
relationen till patienten för att kunna gör relationen produktiv och terapeutisk. Det viktigaste 
är att sjuksköterskan också ger av sig själv för att skapa en tillitsfull relation (Henderson, 

1964).  

2.7 Problemformulering 

Personcentrerat arbetssätt är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Detta arbetssätt 
innebär att se personen bakom patienten, lyssna till dennes livsvärld och göra personen 
delaktig i sin egen vård. När det kommer till vård av äldre beskriver patienter och närstående 

det önskvärt att sjuksköterskor lyssnar, har ett gott bemötande och individualiserar vården. 
Därför behöver sjuksköterskan ha kunskap och tillämpa detta arbetssätt inom vården. I lagar 
och styrdokument som berör hälso- och sjukvården framkommer det att sjuksköterskan ska 
informera patienten på ett sätt att denne förstår samt respektera patientens 
självbestämmande och integritet. De 14 grundläggande behoven som beskrivs i Virginia 

Hendersons omvårdnadsteori har människor unika sätt att tillfredsställa, vilket 
sjuksköterskan bör kunna bemöta individuellt. Detta arbetssätt är viktigt för både patient och 
närstående för att de ska kunna känna sig trygga i vården. Tidigare forskning visar att 
personcentrerat arbetssätt har hälsofrämjande effekter hos patienten men att det finns en 
bristande kunskap gällande den aktiva tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Detta 

kan leda till att när sjuksköterskor har brist på kunskap om begreppet kan tillämpningen av 
personcentrerat arbetssätt bli bristfällig. Därför syftar detta resultat till att ge en djupare 
förståelse och kunskap för sjuksköterskor av det personcentrerade arbetssättet inom 

äldrevården.  

 

3 SYFTE 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom 
äldreomsorg. 
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4 METOD OCH ANALYS 

Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie med en beskrivande syntes där fokus 
endast var på kvalitativa forskningsresultat. En litteraturstudie med en induktiv ansats valdes 
för att resultatet har utgått från innehåll i artiklar som sedan har lett fram till svar på syftet. 
Friberg (2017) beskriver att med hjälp av kvalitativa studier fördjupas förståelsen för 
fenomen som handlar om upplevelser, erfarenheter eller förväntningar. Endast kvalitativa 
resultat har använts, för att syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

personcentrerat arbetssätt.  

En beskrivande syntes innebär enligt Evans (2002) att en summering av tidigare kvalitativa 
studier har genomförts utan subjektiv tolkning där innehållet beskrivs på en högre 
abstraktnivå. Evans (2002) beskriver denna beskrivande syntes i fyra steg: att samla in 
relevant data utifrån syftet samt kvalitetsgranska, att läsa insamlade artiklar flera gånger för 

att får en tydlig överblick och hitta nyckelfynd, att identifiera och sortera subteman, teman 

och likheter i de insamlade nyckelfynden samt att beskriva fenomenet utifrån de nya temana. 

4.1 Urval och datainsamling 

En databassökning har gjorts i Cinahl+ och Pubmed för att hitta vårdvetenskapliga artiklar 
och en sökmatris har utformats under arbetets gång för att få en tydlig överblick över 
tillvägagångssättet. Dessa databaser har använts för att endast hitta artiklar som är 
vårdvetenskapliga och relevanta. Friberg (2017) skriver att vilken sorts databas som ska 

väljas beror helt på ämnesområdet och att databaserna ofta är indelade efter ämnesområde. 
Cinahl+ innehåller information om vårdvetenskap och Pubmed innehåller främst medicin 
men även omvårdnadsrelaterade artiklar, därför har dessa databaser använts. Artiklarna 
sorterades utifrån urvalen som är 2010-2020, sjuksköterskans perspektiv, vårdvetenskapliga 
peer reviewed och ålder 65+. Personcentrerat arbetssätt är ett relativt nytt begrepp därför 

valdes artiklar från 2010 för att undvika inaktuella fakta.  

Till sökningen av artiklarna användes sökord som ansågs relevanta för syftet: person 
centered care, knowledge, importance, older people, long term care, nursing home, 
qualitative study, working in a person centred way, patient/resident perspective och nurse 
experience/perspective som kombinerades med AND, OR eller +. Denna teknik som använts 
för att kombinera ord beskriver Friberg (2017) som en boolesk söklogik och används när fler 

sökord ska användas i samma sökning och för att bestämma vilket samband sökorden ska ha 
till varandra. AND är den vanligaste och kopplar ihop två sökord med varandra medan OR 
används för att få träffar på det ena eller det andra sökordet (Bilaga A). För att få fram 
relevanta sökresultat har sökorden omformulerats och kombinerats på olika sätt. I 
sökningarna framkom flera antal träffar. Alla titlar lästes genom och var de passande till 

syftet lästes abstract och till sist hela artikeln. Om titeln eller abstracten inte var applicerbart 
till syftet sållades de bort. Några artiklar har tagits fram via manuella sökningar. Det innebär 
att referenslistan i publikationer har granskats för att hitta relevanta referenser. Friberg 
(2017) beskriver sekundärsökningen som en mycket effektiv och nödvändig metod som bör 

tillämpas vid all informationssökning för att inte gå miste om litteratur.  
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Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara på engelska, kvalitativa, publiceringsår 
2010–2020, sjuksköterskans perspektiv inom äldrevård, vårdvetenskapliga och peer 
reviewed. De artiklar som innehöll begreppet patientcentrerad, hade kontexten på sjukhus 
och där sjuksköterskans perspektiv inte kunde urskiljas exkluderades. I de artiklar som 

innehöll fler perspektiv och erfarenheter tas endast sjuksköterskans perspektiv med till 

resultatet. 

Artiklarna granskades med utgångspunkt i Fribergs (2017) kvalitetsgranskningsfrågor. 
Frågorna har formulerats om för att kunna besvaras med ja eller nej och endast de frågor 
som ansågs relevanta för att säkerställa kvaliteten på artiklarna har tagits med. För att 

säkerhetsställa artiklarnas kvalitet användes åtta JA eller NEJ frågor som tillämpades på 
varje artikel. Genom detta kunde artiklarna kategoriseras i låg, medel eller hög kvalitet 
(Bilaga B). 1–3 poäng ansågs som låg kvalitet, 4–5 medelkvalitet och hade artiklarna 6–8 
poäng var de av hög kvalitet. Till resultatet är det 10 artiklar som kommer analyseras. Av 10 
valda artiklar hade alla poäng som var sju eller högre och därmed av hög kvalitet. En artikel 

hade ingen tydlig problemformulering och två hade ingen tydlig metod beskriven. Trots detta 
ansågs artiklarna vara av hög kvalitet då de innehöll resterande komponenter. Alla tio 

artiklar var vårdvetenskapliga och hade en kvalitativ ansats vilket passar till syftet.  

4.2 Genomförande och dataanalys 

Till resultatet söktes tio artiklar fram som analyserats till resultatet. Artiklarna lästes enskilt 
flertalet gånger för att få en överblick och sedan diskuterades artiklarnas innehåll. 
Nyckelfynd i form av meningar och ord plockades ut som svarade på syftet. Detta 
genomfördes genom att resultatet i artiklarna lästes och granskades och nyckelfynden lades 

in i ett separat dokument med referens till vilken artikel. Sedan granskades nyckelfynden för 
att hitta likheter, dessa färgades i samma färger och sorterades sedan in i subteman. Utifrån 
dessa subteman bildades teman som ger en helhetsbild över nyckelfynden som svarade på 

syftet.  

Tabell 1: Nyckelfynd, subteman och tema 

Nyckelfynd Subteman Tema 

”Knowing the resident well 
made staff more aware of 

the resident’s wishes and 

preferences.” (Vassbø, T. K., 

Kirkevold, M., Edvardsson, 
D., Sjögren, K., Lood, Q., & 

Bergland, Å. 2019) 

Lära känna personen bakom 

patienten 

 

Se den unika människan 

“This presence included 
staying close and touching, 
such as holding hands.” 

Att vara närvarande 



11 

(Toivonen, K., 
Charalambous, A., & 

Suhonen, R. 2018) 

“Within the care 
environment, good 
communication, both with 

residents and colleagues, 
was thought of as important 
by participants in providing 
care” (Clifford, C., Dip, G., & 

Doody, O. 2017) 

Patientens och närstående 

delaktighet 

 

4.3 Etiska överväganden 

Enligt Codex (2019) har forskaren själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet 
och att den är etiskt acceptabel. Forskaren har även en yrkesetik att ta i beaktning; att följa de 
normer som talar om vad god vetenskap är, att följa nationella regler och lagar samt att ha 

respekt för mänskligt liv.  

Kjellström (2017) menar att ärlighet och hederlighet är grundvärden i ett vetenskapligt 
arbete. Det finns många sätt som material och metoder kan förvrängas och vilseledas till 
exempel genom att lura läsarna genom att ändra på forskningsmaterialet eller enbart 
presentera de data som stödjer den egna teorin. Utförandet har hållits objektivt i så lång 

utsträckning som möjligt med en önskan om att inte ha med egna förförståelser och inga 
resultat har förvanskats utifrån egna uppfattningar. En forskare får enligt Kjellström (2017) 
inte heller plagiera resultat. Detta betyder att forskaren inte får ta andra personers ord, idéer 
eller resultat utan att vara tydlig med vem som har skrivit det och vart. Därför har 
referenstekniken APA-style i enlighet med Göteborg universitets riktlinjer använts. En tydlig 

och korrekt källhänvisning till originalkällan har använts och är viktig för att läsaren ska 
kunna kontrollera att resultaten inte har förvrängts. Källorna har granskats och lästs flera 

gånger för att behålla god kvalité i referenshantering. 
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5 RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta personcentrerat inom 
äldrevården. I analysen framkom två teman och fem subteman med grund i syftet att 
beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom äldreomsorg.  

 

Tabell 2: subteman och teman. 

Subtema Tema 

Att lära känna personen 
bakom patienten  

Betydelsen av vårdrelationen  

 

Att vara närvarande 

Patientens och närstående 
delaktighet 

Team-samverkan Arbetsplatsens atmosfär 

Omgivningens betydelse för 
vårdandet 

5.1 Betydelsen av vårdrelationen 

I detta tema framkom tre subteman; att lära känna personen bakom patienten, att vara 

närvarande samt patientens och närståendes delaktighet. För att lära känna personen 
beskrev sjuksköterskorna det väsentligt att ha kunskap om personens bakgrund. 
Sjuksköterskorna beskrev hur värdefullt det var att ha en relation till patienten och deras 

närstående samt värdet av att göra ”det lilla extra” för patienten.  

5.1.1 Att lära känna personen bakom patienten  

Sjuksköterskorna beskrev att när de hade kännedom om patientens bakgrund kunde de 

bekanta sig med personen och förstå vem personen är idag. Att lära känna personen beskrevs 
av sjuksköterskorna som en viktig del i vårdandet och en del i processen att lära känna 
personen var att ha vetskap om personernas bakgrund (Chenoweth m.fl 2015, Cleary & 
Doody 2017, Clifford, Dip & Doody 2017, Toivonen, Charalambous, & Suhonen 2018, Villar, 
Celdrán, Vila-Miravent & Serrat 2018). Sjuksköterskorna beskrev vidare att när de hade 
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kunskap om personernas livshistoria som vad patienterna tidigare hade jobbat med, deras 
familjeförhållanden, vad de gillade och ogillade bidrog det till att sjuksköterskorna kunde ge 
ett vårdande utifrån patientens preferenser (Chenoweth m.fl 2015, Cleary & Doody 2017, 
Clifford, Dip & Doody 2017, Toivonen, Charalambous & Suhonen 2018, & Villar, Celdrán, 

Vila-Miravent & Serrat 2018). Enligt sjuksköterskorna krävdes tålamod, genomtänkande och 
finkänslighet i patientmötet för att lära känna personen och dess bakgrundshistoria 
(Toivonen, Charalambous & Suhonen 2018). Genom att lära känna personen ledde det till att 
sjuksköterskorna kunde använda kunskapen om personens bakgrund för att samtala om 
saker som var viktiga för personen när denne var yngre även om personen inte kom ihåg 

detaljer idag (Cleary, & Doody 2017). En personlig relation till patienten var ett sätt att kunna 
ta hänsyn till skillnader mellan patienterna. En nära relation kunde ge en mer flexibel attityd 
och bidra till att inte fastna i rutiner. I vårdrelationen till patienten beskrev sjuksköterskorna 
även att det underlättade att bilda en uppfattning om patientens åsikter och värderingar 
vilket bidrog till att sjuksköterskorna kunde individualisera vården (Villar, Celdrán, Vila & 

Serrat, 2017). Sjuksköterskorna beskrev vidare att ha lärt känna patienten samt ha kännedom 
om personcentrerat arbetssätt ledde till att dokumentationen om patienten blev mer 
personlig. ”Nevertheless, there were some records where the language was less focussed on 
the task, showing that some nurses had become more familiar with the resident and that they 

had an understanding of the concept of person‐centredness” (Broderick & Coffey, 2013, s 
314). Att vårda patienten under en längre tid gav möjlighet till att lära känna personen 

bakom patienten och skapa en vårdande relation. ”All nursed described how they valued the 
possibility to establish long-term relationships with patients and their families, contrary to 
the short and superficial relationships they had experienced in acute-care settings” (Carlson, 
Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 2014, s 764). Genom att etablera en relation till personen 
som vårdades beskrev sjuksköterskorna att det fanns möjlighet till att följa upp och 

kontinuerligt utvärdera omvårdnadsåtgärderna (Carlson, Rämgård, Bolmsjö & Bengtsson, 

2014).  

När sjuksköterskorna och patienten visade intresse för varandra erfor sjuksköterskorna en 
meningsfullhet i vårdandet. Genom att ha en god relation utökades vårdandet från att bara se 

patientens diagnos och åtgärder till att kunna vårda hela människans behov. Det var 
väsentligt att förstå hela människan vilket inkluderade likväl deras intressen samt deras 
vårdbehov (Broderick & Coffey, 2013, Ellis & Rawson 2015). Sjuksköterskorna berättade att 
en viss engagemangsnivå mellan sjuksköterskorna och patienten förväntades, men för att 
kunna uppnå personcentrerat arbetssätt krävdes en högre nivå av anknytning mellan 

parterna (Broderick & Coffey, 2013). Sjuksköterskorna beskrev att personcentrerat arbetssätt 
gav möjligheter till att individualisera vården genom en relation till patienten. ”For staff, 
working in a person-centred way meant that they could meet individual resident’s needs and 
expressed preferences in close relationships and that they were meeting shared goals in 
collaborative teams” (Vassbø, Kirkevold, Edvardsson, Sjögren, Lood, & Bergland, 2019, s. 3). 

Att vårda individuellt beskrev sjuksköterskorna som att ha patientens egna rutiner och vanor 
i åtanke och göra sitt yttersta för att bibehålla dessa och stödja deras behov (Vassbo m.fl, 
2019, Clifford, Dip & Doody, 2017). Sjuksköterskorna förklarade även att ett känslomässigt 
engagemang var förmågan att kunna se saker från patientens perspektiv och att kunna ha 
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förståelse för hur patienten upplevde och förstod sin egen situation (Villar, Celdrán, Vila-

Miravent & Serrat 2018). 

Sjuksköterskorna beskrev däremot att de hade begränsat med tid för att hinna skapa en 
relation och lära känna patienten. De personcentrerade bitarna i sjuksköterskornas vårdande 
prioriterades bort på grund av att prioriteringarna låg på exempelvis medicinska åtgärder, 
pappersarbete och administrationsarbete. Andra vårdare hade mer tid att ta hand om 
patienterna, vilket gjorde att sjuksköterskorna beskrev en känsla av otillräcklighet samt att 

sjuksköterskorna hade sämre relation till patienterna. Sjuksköterskorna beskrev att i en 
otillräcklig relation blev det svårare att förstå patientens beteende för att de inte hade lärt 
känna personen och dess specifika behov (Smythe, Jenkins, Galant-Miecznikowska, Bentham 

& Oyebode 2017).  

5.1.2 Att vara närvarande 

Sjuksköterskorna belyser en viktig del i personcentrerade arbetssättet som att vara 

närvarande i mötet med patienten samt att göra ”det lilla extra”. Att göra det lilla extra i det 
dagliga vårdandet beskrevs vidare av sjuksköterskorna som att det spred en lugn och trivsam 
atmosfär som även påverkade andra patienter positivt (Vassbø m.fl, 2019) Det beskrevs som 
viktigt för sjuksköterskorna att ge patienten en känsla av trygghet, att vara närvarande och 
att inge hopp i vårdandet. Att vara närvarande innebar utifrån sjuksköterskorna som att vara 

nära och beröra, genom att exempelvis hålla patientens hand. Det handlade också om att 
lyssna på patienten och faktiskt höra vad som sägs (Toivonen, Charalambous, & Suhonen, 
2018). Sjuksköterskorna beskrev att närvaro även handlade om att se vem som fanns framför 
en och vara uppmärksam på detaljer. Det kunde vara exempelvis att gå på en promenad, sitta 
ned och prata, erbjuda massage, dricka en kopp te tillsammans eller att spela ett kortspel. 

Genom att vara närvarande på detta sätt beskrev sjuksköterskorna att det gav mening till 
vårdandet och patienten kunde bekräfta detta som ett gott vårdande genom exempelvis ett 
leende eller en positiv kommentar. ”A positive comment, a smile, laughter, loving touch and 
hugs, or the fact that the resident seemed calm and relaxed were perceived as both a 

confirmation of proper care and as a reward” (Vassbø m.fl, 2019, s. 4)  

Att vara närvarande beskrevs som viktigt för sjuksköterskornas möjlighet att kunna se och 
tillmötesgå patientens behov i varje unik situation. Sjuksköterskorna beskrev att de behövde 
engagera sig och spendera tid med patienten. Dock önskade sjuksköterskorna i många fall att 
de hade mer tid att spendera tillsammans med patienten (Cleary & Doody, 2017, Ellis & 

Rawson, 2015). Sjuksköterskorna beskrev att det fanns varierande möjligheter till att 
spendera tid med patienten, beroende på hur det var bemannat. Personalbrist ledde till att 
sjuksköterskorna inte hade tid att vara närvarande i den mån som önskades. Att ha tid för 

patienten beskrevs av sjuksköterskorna som en del i personcentrerat arbetssätt. ”Person‐

centred care was viewed by participants as needing time and having availability of staff” 

(Clifford, Dip, & Doody, 2017, s. 31) 
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5.1.3 Patientens och närståendes delaktighet 

Sjuksköterskorna beskrev att personcentrerat arbetssätt borde inkludera både patienten och 
närstående. Patienten behövde vara delaktig för att kunna känna sig bekväm i deras egen 
vård och närstående behövde vara delaktiga för att kunna känna tillit till vården. I 
personcentrerat arbetssätt arbetade sjuksköterskorna för att både patienten och dess 
närstående skulle vara delaktiga i vården. Delaktigheten kunde till exempel vara att patienten 

själv fick bestämma vilken tid de ville gå och lägga sig (Ellis & Rawson, 2015). En annan del i 
att vara delaktig beskrev sjuksköterskorna som att patienten fick vara med och bestämma 
vardagliga beslut exempelvis vilka kläder patienten ville ha på sig (Cleary & Doody, 2017). 
Sjuksköterskorna beskrev också att ett vårdande i patientens egen takt gav möjlighet till att 
främja patientens egenvård. ”The importance of pacing care to match the needs of the person 

with dementia was highlighted, and adherence to routines was deemed inappropriate as ‘the 

person dictates the pace’” (Cleary & Doody, 2017, s 624).  

När närstående inte var delaktiga och involverade i vården av patienten beskrev 
sjuksköterskorna det som en svårighet att uppnå personcentrerat arbetssätt. Det kunde vara 

exempelvis att de inte hälsade på så ofta eller inte gav relevant information till 
sjuksköterskorna gällande patienten och dess bakgrund. Sjuksköterskorna hade en önskan 
om att få mer information om patienten. När närstående inte hade något intresse av att vara 
delaktiga beskrev sjuksköterskorna att det ledde till att de fick testa sig fram i vårdandet för 

att se vilken vård som passade patienten (Chenoweth m.fl, 2015). 

5.2 Arbetsplatsens atmosfär 

I det andra temat framkom två subteman som bidrog till atmosfären på arbetsplatsen och 

hur det påverkade utövningen av personcentrerat arbetssätt; team-samverkan samt 
omgivningens betydelse för vårdandet. Det var viktigt för sjuksköterskorna att kunna 
samarbeta med sina kollegor samt att kunna erbjuda en hemtrevlig miljö för att kunna vårda 

patienten personcentrerat.  

5.2.1 Team-samverkan 

Ett samarbete i teamet beskrev sjuksköterskorna som en god kommunikation mellan alla 

professioner vilket ledde till att de hade möjlighet att diskutera med varandra angående 
patientens omvårdnad (Vassbø m.fl, 2019, Villar, Celdrán, Vila & Serrat, 2017).  
Sjuksköterskorna diskuterade hur var och en genomförde omvårdnaden för att uppnå 
patientens enskilda behov (Vassbø m.fl, 2019). Denna diskussion ledde till ett kritiskt tänk 
kring deras eget arbetssätt (Villar, Celdrán, Vila & Serrat, 2017). Sjuksköterskorna beskrev 

vidare att de ifrågasatte om vården var tillräcklig eller om sjuksköterskorna behövde utveckla 
och samordna vården i kommunikation med varandra. Genom att höra hur andra 
sjuksköterskor utförde vården beskrev sjuksköterskorna att det kunde bidra till ett 
kunskapsutbyte sinsemellan (Vassbø m.fl, 2019, Villar, Celdrán, Vila & Serrat, 2017). När det 
kommer till vård av personer med demens beskrev sjuksköterskorna att samarbete var viktigt 
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för att kunna tillmötesgå patientens unika beteende. Detta innebar en samverkan mellan 
flera professioner som terapeuter och läkare men även närstående (Clifford, Dip & Doody, 
2017). Genom att sjuksköterskorna diskuterade med varandra och tillsammans med 
patienten utvecklade vårdplaner kunde teamet komma fram till framgångsrika lösningar. ”A 

shared understanding and concern for the residents made staff perceive positive and useful 
outcomes by consulting each other and discussing the best way to do work” (Vassbø m.fl, 
2019, s 4). Sjuksköterskorna beskrev att ett team med flera professioner gav ett samarbete 
och möjligheter till diskussioner som gjorde att ett vårdade efter den senaste forskningen och 
anvisningarna skedde (Cleary & Doody, 2017). Genom att ha en teamsamverkan beskrev 

sjuksköterskorna att det resulterade i en glädje och tillfredsställelse på jobbet, det ledde även 
till en mening med arbetet. De dagar på jobbet som var krävande och slitsamma berättar 
sjuksköterskorna att kollegornas förståelse och support betydde lite extra och detta kunde ge 
sjuksköterskorna stöd i omvårdnadsarbetet (Vassbø m.fl, 2019). Dessutom främjade ett gott 
samarbete att ny personal snabbt integrerades in i teamet och kunde arbeta mot patientens 

uppsatta mål (Vassbø m.fl, 2019, Cleary & Doody, 2017).  

För att kunna arbeta personcentrerat beskriver sjuksköterskorna en annan betydande del i 
arbetet vilket var samarbete och ett stöd från ledningen. För att kunna få det typ av stöd som 
önskades krävdes det att cheferna hade kännedom om vad sjuksköterskorna ansåg vara 

bekymmer inom arbetet (Clifford, Dip & Doody, 2017).  

5.2.2 Omgivningens betydelse för vårdandet 

Sjuksköterskorna förklarade att den fysiska vårdmiljön runt patienter med en 
demenssjukdom sågs som en terapeutisk resurs för att främja välbefinnande (Clifford, Dip & 
Doody, 2017). Det beskrevs som viktigt av sjuksköterskorna att miljön runt patienten var 

hemtrevlig och bekväm för att patienten skulle må bra och trivas. Sjuksköterskorna 
identifierade personcentrerat arbetssätt som när de genom sin roll kunde stödja och 
underlätta för nya patienter och deras närstående att anpassa sig till ett nytt boende med en 
ny miljö (Vassbø, m.fl, 2019, Ellis & Rawson, 2015).  Sjuksköterskorna beskrev ytterligare att 
sin egen attityd och sin självmedvetenhet i vårdandet av personer med demens kunde 

påverka omgivningen. Att vara lugn, respektera patientens eget utrymme och patientens vilja 
var viktigt i vårdandet. Dessa goda attityder beskrev sjuksköterskorna påverkade andra 
kollegor runt omkring och bidrog till en bättre vårdmiljö och vårdande. ”Participants also 
saw that attitudes also transcend beyond themselves and that attitudes affect staffs’ 
interactions and managers’ decisions to provide suprt by scapegoating” (Clifford, Dip & 

Doody, 2017, s 32).  

Sjuksköterskorna hade några knep för att få patienten att känna sig som hemma. 
Sjuksköterskorna beskrev exempel på det som att inreda rummet med patientens personliga 
saker, välkomna både patienten och närstående samt att introducera patienten till de andra 

som bodde på boendet och till all personal (Vassbø, m.fl, 2019, Ellis & Rawson, 2015). När 
patienten fick möjlighet att vara delaktig i aktiviteter relativt snabbt efter inflyttandet beskrev 
sjuksköterskorna att det bidrog till att patienten kände sig välkomnad och hemmastadd. 
Sjuksköterskorna berättade att när patienten var bekväm i miljön underlättade det för 
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sjuksköterskorna att lära känna personen och på så sätt identifiera deras unika vårdbehov 

och vårda därefter (Vassbø, m.fl, 2019, Ellis & Rawson, 2015).  

6 DISKUSSION 

I metoddiskussionen kommer styrkor och svagheter samt begreppen trovärdighet, giltighet 
och överförbarhet diskuteras. Resultatdiskussionen handlar om korta sammanfattningar av 
delar i resultatet och kopplas till tidigare forskning. Till sist presenteras etikdiskussionen som 
diskuterar det har gåtts tillväga för att undvika plagiat och att referenser enligt APA har 

använts för att säkerställa arbetets trovärdighet.  

6.1 Metoddiskussion 

Utifrån de fyra stegen enligt Evans (2002) som innebär att samla in artiklar, hitta nyckelfynd, 
identifiera subteman och teman och sedan beskriva fenomenet utifrån de nya temana har 
artiklar sökts fram och bearbetats flera gånger. Nyckelfynd identifierades och utifrån likheter 
i dessa lades de in i subteman som i sin tur bildade teman, sedan lästes artiklarna återigen för 
att se om fler nyckelfynd som intygade dessa teman kunde hittas. Det var dock flera 

nyckelfynd med relevant innehåll men som inte passade in i något subtema vilket gjorde att 
de inte togs med i resultatet. Trots detta ses en överblick av sjuksköterskors erfarenheter av 
personcentrerat arbetssätt. I några utländska artiklar benämns sjuksköterskor inte bara som 
”registered nurses” men de andra benämningarna har också ansetts relevanta att ta med. 
Detta eftersom de utövar sjuksköterskeyrket i dessa länder. Däremot har ”assistant nurses” 

och specialistsjuksköterskor inte tagits med för att dessa inte är allmänsjuksköterskor. 
Metoden enligt Evans (2002) har använts för att syftet handlar om sjuksköterskors 
erfarenheter, vilket är ett kvalitativt syfte. Den beskrivande syntesen valdes för att undvika 
att några förförståelser skulle spegla resultatet. Metoden har varit tydlig att följa och har gett 
struktur till arbetet men en svårighet var att hitta nyckelfynd som var specifika utifrån 
arbetets syfte. Varje nyckelfynd fick kopplas till syftet för att säkerställa att det var relevant. 

Det var tidskrävande att få en överblick över alla artiklar och att inte missa väsentliga 
nyckelfynd. Detta ledde i sin tur att artiklarna behövde bearbetas och läsas flera gånger vilket 
har gett en högre trovärdighet. Totalt identifierades 93 nyckelfynd varav 6 sållades bort då 
de efter en andra överblick inte svarade på syftet. De resterande 87 nyckelfynden bildade två 
teman i resultatet med fem subteman. Dessa nyckelfynd ansågs tillräckliga då flertal 

nyckelfynd fanns i flera artiklar samt att det mest relevanta innehållet i alla artiklar utifrån 

syftet har tagits med.  

Många artiklar söktes fram till examensarbetet men fick sållas bort av olika anledningar, till 

exempel för att kontexten var på sjukhus eller för att artiklarna inte uppfyllde kraven i 
kvalitetsgranskningen för detta arbete. Den främsta anledningen till att många artiklar inte 
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kunde användas var för att artikeln nämnde begreppet personcentrad vård men just ordet 
personcentrerad framkom inte i resultatet i artiklarna. Eftersom det är artiklarnas resultat 
som har analyserats fick artiklarna som inte beskrev personcentrerad i resultatet tas bort 
även fast artikeln innehöll alla komponenter som beskriver det personcentrerade 

arbetssättet. Detta gjordes för att i så lång utsträckning som möjligt undvika tolkning av 
resultatet och koppla det till begreppet utifrån egna uppfattningar. Artiklarna behövde ha en 
metod där forskarna själva genomfört intervjuer eller iakttagelser. Detta för att resultatet 
skulle vara en förstahandskälla av sjuksköterskors erfarenheter som då kunde användas och 

analyseras.  

En styrka med att använda en litteraturstudie kan vara att det eliminerar onödiga krav samt 
att nya deltagare inte behöver tillfrågas. Det är även etiskt försvarbart för att de artiklar som 
använts i resultatet är etiskt godkända. Att endast tio artiklar har använts, vilket är minimum 
kan ses som en svaghet. Detta på grund av att det inte blir en lika bred kunskapsinsyn som 

det skulle varit om fler artiklar använts. Ändå anses resultatet trovärdigt då det var 
sjuksköterskans erfarenheter som eftersöktes och trots att endast tio artiklar använts har 
resultatet kunnat ge svar på syftet. Hade syftet utökats till att vara sjuksköterskans 
erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom flera kontexter som vårdcentraler och 
sjukhus hade resultatet kunnat utökas och styrkas genom flera artiklar. Då tiden var 

begränsad och för att examensarbetet inte skulle bli för stort begränsades syftet till endast en 
vårdkontext. Det var svårt att hitta artiklar till just denna vårdkontext utifrån 
sjuksköterskans erfarenheter då många artiklar beskrev begreppet patientcentrerad vård. 
Dessa kunde inte användas eftersom begreppen patientcentrerad och personcentrerad inte 
innebär samma sak, skillnaderna finns beskrivet tidigare och det är endast begreppet 

personcentrerad som har använts.  

Eftersom syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter valdes en kvalitativ ansats. 
Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studier har ökad förståelse som yttersta mål och 

kvalitativa studier handlar om erfarenheter, upplevelser eller förväntningar. Varje enskild 
kvalitativ forskningsstudie har ett kunskapsvärde menar Friberg (2017) men när flera studier 
sammanställs skapas ett större kunskapsvärde och på så sätt bildas en sammansatt kunskap 
om ett specifikt fenomen. Det är vad som har utförts i detta arbete, fenomenet som är 
sjuksköterskans erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom äldrevården har beskrivits 

genom att sammanställa tidigare kvalitativa studier som handlar om just sjuksköterskans 

erfarenheter.  

Databaserna som använts är Cinahl plus och Pubmed, två databaser användes för att bredda 
sökningen. Dessa användes då det har vårdvetenskapliga artiklar samt är lätta att navigera 

genom. Det var enkelt att avgränsa till arbetets kriterier exempelvis fulltext, från 2010–2020 
samt ålder. En svårighet var att samma artiklar dök upp i olika sökningar flertalet gånger då 
varje sökning innehöll ordet personcentrerat arbetssätt. Utifrån relevanta sökord försökte 
MESH-termer urskiljas, exempelvis äldrevård som blev ”geriatric nursing”. När sökningar 
med geriatric nursing genomfördes framkom inga resultat som kunde användas utifrån 

syftet. Även begreppet personcentrerad vård i MESH-term blev ”patient-centered” vilket inte 
kunde användas till arbetet då dessa har beskrivits enligt tidigare forskning som två olika 
begrepp. Det var svårt att hitta variationer på sökorden och att kombinera orden på olika sätt 
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för att få fram olika resultat vid sökningarna. Därför genomfördes även manuella sökningar 
för att kunna komma vidare. Utifrån dessa manuella sökningar hittades fem relevanta 
artiklar som kunde användas men inte kom upp i sökningarna i databaserna. Friberg (2017) 
beskriver denna sekundärsökning som en nödvändig metod i informationssökning för att inte 

gå miste om litteratur.  

Polit och Beck (2017) beskriver begrepp som kan användas som ramar för kvalitetskriterier i 
ett kvalitativt forskningsarbete. Dessa innefattar trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 

och överförbarhet. Trovärdighet ses som ett övergripande mål i ett kvalitativt arbete och är 
ett kriterium i ett flertal rambeskrivningar. Trovärdighet innebär förtroende för sanningen 
om den insamlade data och tolkningar av den. Kvalitativa forskare bör sträva efter att ha ett 
förtroende för sanningen i det resultat som hittas för att hålla det textnära och undvika 
tolkningar. Polit och Beck (2017) påpekar att det finns två aspekter till att uppnå 
trovärdighet; att först genomföra studien på ett sätt som ökar pålitligheten till resultatet och 

att sedan ta steg för att även demonstrera trovärdigheten i arbetet. För att skapa en högre 
trovärdighet användes artiklar som alla var på engelska, då liknande nyckelfynd kunde 
plockas ut och översättas från samma språk. Det andra kvalitetskriteriet beskrivs som 
pålitlighet och innebär stabiliteten av data över tid och förhållanden. Men det menas att om 
studien skulle upprepas med samma förutsättningar ska ett liknande resultat kunna gå att 

urskilja. Det positiva med Evans (2002) metod är att den har en tydlig struktur som är enkelt 
att följa steg för steg. Varje steg i metoden följts noggrant och hela tillvägagångssättet har 
beskrivits under avsnitten metod och metoddiskussion, vilket ökar arbetets pålitlighet då 
samma steg skulle kunna upprepas av andra. Polit och Beck (2017) menar att trovärdighet i 
ett arbete inte kan uppnås utan pålitlighet. Bekräftelsebarhet relateras till objektivitet, alltså 

potentialen till överensstämmelse mellan två eller fler oberoende personer angående datas 
noggrannhet, relevans eller betydelse. Det handlar om att data som presenterats i resultatet 
reflekterar innehållet i artiklarna och inte är påhittat. Bekräftelsebarheten har styrkts genom 
citat som inte har översatts från engelska för att minska tolkning samt att alla referenser är 
korrekt refererade till genom APA. Polit och Beck (2017) beskriver överförbarhet som i 

vilken utsträckning det skulle gå att överföra resultatet till andra grupper och sammanhang. 
De menar att det är forskarens ansvar att tillhandahålla tillräckligt med beskrivande data så 
att läsaren kan utvärdera innehållets tillämpbarhet till andra sammanhang. Artiklarna är 
studier gjorda i olika länder och med sjuksköterskor med olika mycket erfarenhet vilket kan 
vara en styrka då det bidrar till examensarbetets överförbarhet. Dock innehåller alla artiklar 

erfarenheter från endast en vårdkontext, inom äldrevården, vilket leder till en svagare 

överförbarhet då det inte är säkert att dessa erfarenheter är samma inom andra vårdkontext.  

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet i detta arbete framkom att i den personcentrerade vården är det väsentligt att lära 
känna personen bakom patienten för att kunna använda dess livshistoria i vårdandet. Därav 
blev detta det första subtemat; att lära känna personen bakom patienten. Resultatet 
beskriver att det krävdes tålamod och finkänslighet för att lära känna personen och dess 
bakgrundshistoria. När det kom till att lära känna personen beskrev sjuksköterskor det som 
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viktigt att ha kunskap om personens tidigare historia, liv och intressen. Henderson (1964) 
skriver om betydelsen av att känna patienten för att kunna tillgodose dennes behov. 
Resultatet visar att för att lära känna patienten är det viktigt att lyssna till patienten och 
närstående. Sjuksköterskan behöver också vara beredd att ge av sig själv för att skapa en 

givande vårdrelation (Henderson, 1964).  

McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan och Repper (2010) bevisar också i tidigare forskning att 
livsberättelsen har en stor del i det personcentrerade arbetssättet. Det är denna livsberättelse 

som gör det möjligt att koppla patientens förflutna till nutid och det bidrar även till att 
sjuksköterskan går från att se en patient till att förstå hela människan. Enligt Edvardsson, 
Fetherstonhaugh, & Nay (2010) beskriver patienter att när personalen har lärt känna 
patienten har personalen större möjlighet att stötta patienter med deras intressen. 
Exempelvis beskriver patienterna att det finns möjlighet att utföra aktiviteter eller äta den 
maten de gillar med hjälp av personalen när personalen har kunskap om dessa intressen. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att sjuksköterskan genom omvårdnad ska se 
till att patienten kan göra det patienten vill trots sjukdom, vilket blir en möjlighet när 
sjuksköterskan får kännedom om patientens bakgrund genom att vara lyhörd och lyssna. 
Resultatet visar att när sjuksköterskan har ett engagemang för patienten underlättar det att 
kunna se saker från patientens synvinkel och på så sätt förstå patientens situation. Resultatet 

visar även att det fanns hinder i att lära känna personen i form av tidsbrist till att skapa en 
relation. Det prioriterades ofta bort då sjuksköterskorna hade många andra arbetsuppgifter 
som dokumentation och medicinska uppgifter. Sjuksköterskor beskrev att när de inte hade 
lärt känna personen blev det en svårighet att förstå patienternas beteende och kunna vårda 
deras specifika behov. Resultatet i arbetet påvisar vikten av att skapa en personlig relation till 

patienten, sjuksköterskorna beskriver att det ger möjlighet till att mötas på det 
känslomässiga planet. Det framgår i Patientlagen (SFS 2014:821) att vård och vårdplanering 
ska utgå från patientens individuella önskemål och förutsättningar. Den individualiserade 
vården handlar det om att tillgodose varje enskild patients behov och skapa handlingar som 
bidrar till välbefinnande. Henderson (1964) skriver att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 

till att tillfredsställa sina behov när egenvården brister. Varje patient har egna sätt att 
tillfredsställa sina behov, vilket sjuksköterskan behöver ta hänsyn till. I resultatet framkom 
att en individualiserad vård betyder olika från patient till patient och genom att lära känna 
patienten och dess unika behov kan sjuksköterskan erhålla en individanpassad vård. 
Håkansson-Eklund m.fl (2019) definierar begreppet personcentrerad som att utöka synen 

från endast ett sjukdomsperspektiv och att det viktigaste inom det personcentrerade 

arbetssättet är att se den unika människan, dennes liv och omgivning. 

Det andra subtemat som framkom i resultatet var att vara närvarande. Resultatet visade att 
när det kom till att arbeta med äldre personer med demenssjukdom beskrev sjuksköterskor 

att det var viktigt att vara närvarande i mötet. Det gällde att ha ett engagemang och att 
spendera tid med patienten. Att vara närvarande i mötet med patienten definierades av 
sjuksköterskor i resultatet som att vara nära och beröra patienten. Resultatet visade även att 
vara närvarande innebar även att göra det ”lilla extra”, att se vem som finns framför en samt 
vara uppmärksam på detaljer. Det kunde vara att sitta ned och prata, dricka en kopp te eller 

göra andra aktiviteter tillsammans. Detta framkom som viktigt även utifrån patienters 
erfarenheter. I tidigare forskning beskriver patienter att personalen gör det ”lilla extra” för 
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deras skull och lyssnar på patienterna. Patienter berättar att detta leder till att det känns 
bekvämt och tryggt att prata med personalen (Yoon, Roberts, Grau och Edvardsson, 2015) 
 
Det tredje subtemat blev Patientens och närståendes delaktighet. Anledningen är att 

delaktighet är något som nämns i hälften av artiklarna som svarade på syftet och det är något 
som framkom som viktigt i den tidigare forskningen. I resultatet beskrev sjuksköterskor att 
personcentrerat arbetssätt handlade om att göra patienten och närstående delaktiga. I 
resultatet beskrevs att vårda i patienters takt kunde främja egenvårdskapaciteten samt ge 
patienten möjlighet att vara delaktig. Sjuksköterskor beskrev att patienten fick vara delaktig 

som att bestämma saker i deras vardagliga liv. Resultatet visar att när patienten och 
närstående inte var delaktiga i vårdandet blev det ett hinder för att uppnå personcentrerat 
arbetssätt, då sjuksköterskan inte hade lika mycket kunskap om patienten. Patienters rätt till 
delaktighet är något som framkommer i lagar och styrdokument. I Patientlagen (SFS 
2014:821) framkommer det att patienten har rätt till information gällande sin behandling 

samt rätt till information om att vara delaktig i beslut gällande behandlingar. Patientens egna 
önskemål och förutsättningar sätter grunden för vården. Svensk sjuksköterskeförening 
(2016) nämner även att i den personcentrerade vården är det viktigt att patienten får vara 
delaktig i beslut. Patienten ska ses som värdefull och få berätta om sina tankar. Henderson 
(1964) betonar att vården ska planeras i samverkan med patienten då det ger en god och 

säker omvårdnad. Det gör att patienten kan uppleva kontroll över sitt liv och. Henderson 
(1964) beskriver också att patienten alltid har sin egen ”tårtbit” att bidra med till vården, 
dennes eget perspektiv och tankar om sig själv och sin sjukdom. Därför är begreppet 
delaktighet en central del i det personcentrerade arbetssättet, för att sjuksköterskan och 
patienten arbetar tillsammans mot ett mål, oavsett vilket mål det handlar om. Henderson 
(1964) menar att den individualiserade vårdplanen ska planeras tillsammans med patienten, 

närstående och andra professioner.  

De tre subtemana att lära känna personen bakom patienten, att vara närvarande samt 
patientens och närståendes delaktighet blev det första temat betydelsen av vårdrelationen. 
Att lära känna personen la grunden för vårdrelationen. Alla patienter har en egen vilja av hur 
stort inflytande och delaktighet den vill ha i sin vård men det är av stor vikt att patienten vet 

sin rätt till att vara delaktig. Resultatet visade att delaktighet är av vikt för patientens 
påverkan i sin vård och för att närstående kunde få större förtroende för vården. 

Det andra temat som framkom i resultatet var arbetsplatsens atmosfär, som bildade två 
subteman; team-samverkan samt omgivningens betydelse för vårdandet.  

Team-samverkan bidrog till ett gemensamt vårdande då sjuksköterskor tillsammans kunde 

diskutera vårdandet, hur sjuksköterskorna kunde arbeta mot patientens uppsatta mål. 
Sjuksköterskor kunde genom detta tänka kritiskt i sitt eget vårdande och samarbeta med sina 
kollegor. Det ledde till kommunikation och att alla sjuksköterskor kunde förena gentemot 
patienterna. Team-samverkan innefattade även andra professioner som kommunicerade med 
varandra som läkare, terapeuter och även närstående. Det visade sig positivt när allas 

perspektiv kom samman för att kunna se hela patienten och alla dennes vårdbehov. Inom 
teamet upplevde sjuksköterskor att det var en trygghet att ha sina kollegors förståelse och 
stöd på de dagar där jobbet var extra krävande eller slitsamma. Centrum för personcentrerad 
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vård (2015) beskriver begreppet partnerskap där sjuksköterskor ska ha respekt för varandras 
kunskap likväl respekt för patientens egen kunskap om sitt hälsotillstånd. Sjuksköterskans 
sex kärnkompetenser beskrivs i kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor där samverkan i 
team är en av dessa. Sjuksköterskan ska inom teamet ha en dialog om och dela kompetens 

och kunskap mellan professionerna, det är också sjuksköterskans ansvar att alla i teamet har 
tillräcklig kompetens inom omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

Resultatet visade att miljön runt patienten hade betydelse för dennes trygghet och 
välbefinnande. När patienterna mådde bra i sin omgivning kunde sjuksköterskor lära känna 
patienten och skapa en relation vilket ledde till ett mer personcentrerat arbetssätt där de 

kunde tillmötesgå behoven. Positiva saker i miljön kunde vara att deras hem var inrett med 
personliga saker, att de hade kontakt med andra patienter, deltog i aktiviteter samt att 
arbetsmiljön hade en trevlig stämning även mellan sjuksköterskor och dennes kollegor. Goda 
attityder smittade av sig på andra och ingav en god atmosfär. En tidigare studie av 
Edvardsson, Fetherstonhaugh, & Nay (2010) påvisar att en subjektiv miljö har betydelse för 

att hjälpa sjuksköterskan se personen bakom patienten. Det innefattar exempelvis 
fotografier, inredning och möbler. 

Dessa två subteman bildade temat arbetsplatsens atmosfär som hade betydelse för 
sjuksköterskans möjlighet att utföra en personcentrerad vård. Det är en faktor som inte är 
direkt involverat i sjuksköterske-patientmötet men som påverkar sjuksköterskan till stor del 

då sjuksköterskans egen trivsel och kommunikation med andra kollegor påverkar utförandet 
av vården.  

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet har utgått från Codex (2020) regler och riktlinjer vilket innebär att inga 
forskningsresultat är plagierat, förfalskat eller förvrängt. Codex (2020) menar att det är 
forskarens eget etiska ansvar som utgör grunden för all forskningsetik. Det har tagits hänsyn 
till detta etiska ansvar och det har inte funnits någon vilja om att förvränga eller plagiera 
några resultat. I en litteraturstudie med en beskrivande syntes enligt Evans (2002) ska 

omtolkning av texten undvikas, detta har gjorts genom att hålla resultatet textnära i form av 
nyckelfynden. Under processen att hitta nyckelfynd hölls en diskussion för att hålla resultatet 
textnära så att det svarade på syftet utan att egna tolkningar eller värderingar skulle ingå i 
resultatet. Innan examensarbetet påbörjades fanns det även en diskussion och medvetenhet 
om den egna förförståelsen gällande det personcentrerade arbetssättet, men det har varit 

viktigt att dessa inte påverkade resultatet. 

Codex (2020) beskriver att oredlighet i forskning handlar om att plagiera, förfalska eller 
stjäla vetenskapliga data och resultat. För att ge läsaren möjlighet att söka upp 
primärkällorna och för att säkerställa redlighet har refereringssystemet APA Göteborgs 

universitet (2019) använts, genom detta har plagiat kunnat undvikas då läsaren enkelt kan se 

vart innehållet kommer från.  
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För att säkerställa att artiklarna var av god vetenskaplig kvalitet har artiklarna som används 
till resultatet varit peer-rewieved. Codex (2020) beskriver att det sker en granskning av 
forskning på flera nivåer. Först av anslagsgivaren sedan vid publiceringen av resultat av en 
forskningsetisk nämnd och en oberoende granskare, så kallad peer-reviewers och till sist av 

andra forskare som läser materialet. Det användes endast artiklar som var skrivna på 
engelska då det ger en större bredd på sökningen eftersom engelska är språket som används i 
många länder. Detta kan dock vara en svaghet då engelska inte är modersmålet och arbetet 
skulle skrivas på svenska, därför har artiklarna fått översättas till svenska vilket ibland har 

varit svårt att få till en korrekt översättning.  

7 SLUTSATS 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerat arbetssätt inom 
äldrevården. I resultatet framkom det både positiva och negativa erfarenheter samt 

svårigheter som finns för att uppnå personcentrerat arbetssätt. Detta ger en fördjupad 
förståelse och kunskap om sjuksköterskans erfarenheter. Det huvudsakliga som framkom i 
samtliga artiklar var att fokus ligger i att lära känna personen bakom patienten för att ge 
personcentrerad vård, då det handlar om att individualisera vården och tillgodose varje 
enskild patients behov. Som slutsats utifrån resultatet framkom några viktiga beståndsdelar 

för att uppnå personcentrerade arbetssätt vilket delades upp i teman och subteman. Några 
återkommande begrepp var sjuksköterskans engagemang, sjuksköterskans vilja, att ha tid till 

vårdandet, att vara närvarande, ha tålamod och ett intresse.  

En annan slutsats som kan dras är att personcentrerat arbetssättet kan bidra till att vården 
individanpassas genom att sjuksköterskan lär känna personen bakom patienten. 
Sjuksköterskor behövde ha ett engagemang till att lära känna personen och dess intressen. 
Det framkom att sjuksköterskor behövde vara närvarande i vårdandet det innebär att 
vårdandet kräver någonting av sjuksköterskan som person. Det framkom att sjuksköterskor i 
det personcentrerade arbetssättet behövde vara medvetna om sitt eget vårdande och att ha 

ett intresse av patientens behov. 

Utifrån resultatet kan en slutsats dras och det är att det finns hinder för sjuksköterskan att 
uppnå personcentrerat arbetssätt. Det främsta hindret för sjuksköterskan att lära känna 

patienten och vara närvarande i mötet handlade om tidsbrist. Många gånger fick de prioritera 
andra medicinska åtgärder istället för omvårdnadsåtgärder. Det handlade också om att det 
var lågt bemannat som ledde till att de inte hade tillräckligt med tid till patienterna. En 
annan slutsats som kan dras relaterat till hinder handlade om när patienterna och närstående 
inte var särskilt delaktiga i vården. Detta beskrev sjuksköterskans försvårade utövande av det 

personcentrerade arbetssättet. 
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8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Till examensarbetet skulle minst tio artiklar användas som svarade på syftet. Det fanns 
många artiklar om det personcentrerade arbetssättet men det var svårt att hitta 
sjuksköterskans erfarenheter inom äldrevården. Vidare forskning skulle kunna vara att göra 
empiriska intervjustudier för att få mer konkret kunskap och ge djupare insyn till just detta 
syfte. Det hade även varit intressant att utöka syftets kontext för att kunna se eventuella 
likheter och skillnader i sjuksköterskors erfarenheter och om vården påverkades olika. 

Resultatet visade också på att det främsta hindret för att tillämpa personcentrerat arbetssätt 
handlade om tidsbrist då sjuksköterskor var tvungen att prioritera. För att sjuksköterskor ska 
kunna tillämpa personcentrerat arbetssätt även under korta vårdmöten behövs mer 
forskning kring begreppet samt hur personcentrerat arbetssätt konkret kan utföras i 

praktiken skulle vara intressant att beforska. 
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term 

care 

2010–2020, 

peer reviewed, 

65+ years 

24 4 2 1 A qualitative 

study 
investigating 
training 
requirements of 
nurses working 

with people with 
dementia in 

nursing homes. 

Manuell 

sökning 

200216 

      Person-centred 
care in nursing 

documentation. 

 



   

Cinahl+ 

200216 

person 
centere
d care 
AND 
long 

term 
care 
AND 
nurse 
perspec

tive 

2010–2020, 

peer reviewed 
13 4 2 1 PerCEN trial 

participant 
perspectives on 
the 
implementation 

and outcomes of 
person-centered 
dementia care 
and 

environments 

Manuell 

sökning 

200217 

      Nurses' and 
Personal Care 

Assistants' Role 
in Improving the 
Relocation of 
Older People 
Into Nursing 

Homes 



 

 

BILAGA B KVALITETSGRANSKNING 

Frågor Artikelnummer Nr. 

1 

Nr. 

2 

Nr. 

3 

Nr. 

4 

Nr. 

5 

Nr. 

6 

Nr. 

7 

Nr. 

8 

Nr. 

9 

Nr. 

10 

Finns det en tydlig 

problemformulering? 
Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är syftet tydligt? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en tydlig 

beskriven metod? 
Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Svarar resultatet på 

syftet? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Framförs resultatet på ett 

tydligt sätt? 
Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Finns det en 

metoddiskussion? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Har artikeln 

vårdvetenskapliga 

perspektiv? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Är artikeln kvalitativ? Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Total poäng: 8 8 7 7 8 8 7 8 8 8 



 

 

BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Arti
kel-
nu

mm

er 

Författare 

Titel, 
tidskrift, år 

och land. 

Syfte Metod  Resultat Kvalitets 

poäng 

1 Broderick, M. 

C., & Coffey, A. 

Person-centred 
care in nursing 

documentation 

International 
journal of older 

people nursing 

2013 

Irland 

 

Syftet var att 

utforska 
omvårdnadsd
okumentatio
n i 
långtidsvård 

för att avgöra 
om det 
återspeglade 
en 
personcentre

rad 
inställning 
till vårdandet 
och att 
beskriva 

aspekter av 
personcentre
rad vård som 
framkom i 
sjuksköterske

dokumentati

onen.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metodval: En 
kvalitativ 

beskrivande 

studie.  

Datainsamling: 

56 av 
sjuksköterskors 
omvårdnadsdoku
mentationer 

samlades in. 

Medverkande: 
n = 56 

sjuksköterskor  

Analysmetod: 
Deduktiv 

innehållsanalys 

 

Studien 

visade att 
omvårdnadsd
okumentatio
nen inte 
utfördes med 

ett 
personcentre
rat 
förhållningss
ätt och 

dokumentati
onen 
slutfördes 
inte i samråd 
med 

patienten. 
Formellt och 
frånvarande 
språk 
användes 

ofta, vilket 
tydde på att 
sjukskötersko
rna hade låg 
kännedom 

om 
patienten. 
Det fanns 
kommunikati
on mellan 
sjukskötersko

rna och 
patienterna 
men 
kvaliteten 
nådde inte 

8p 

Hög 



 

 

upp till 
betydelsen av 
personcentre

rat 

arbetssätt.  

2 Carlson, E., 

Rämgård, M., 
Bolmsjö, I., & 

Bengtsson, M. 

Registered 
nurses' 
perceptions of 
their 
professional 

work in nursing 
homes and 
home-based 
care: a focus 

group study.  

International 
journal of 

nursing studies, 

2014 

Sverige 

 

Syftet var att 

belysa hur 
sjukskötersko
r som arbetar 
på vårdhem 
och med vård 

i hemmet 
uppfattade 
deras 
professionell

a arbete.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 
Intervjuer i 

fokusgrupper 

Medverkande: 
n = 30 

sjuksköterskor 

Analysmetod: 
Intervjuerna 
analyserades i 

enlighet med 
traditionen för en 
naturalistisk 

undersökning 

Sjukskötersk

orna 
uppfattade 
deras 
vårdande 
som 

holistiskt och 
respektfullt 
gentemot 
patienterna. 
Sjukskötersk

orna 
värderade 
möjligheten 
att ge 
individualiser

ad och 
personcentre

rad vård. 

8p 

Hög  

3 Chenoweth, L., 
Jeon, Y.-H., 
Stein-Parbury, 
J., Forbes, I., 
Fleming, R., 
Cook, J., Cheah, 

S., Fletcher, S., 

& Tinslay, L. 

PerCEN trial 

participant 
perspectives on 
the 
implementation 
and outcomes of 

Syftet var att 
se om 
personcentre
rad vård och 
perconcentre
rade miljöer 

ökade 
vårdkvalitén 
från 
anhörigas, 
sjukskötersko

rs, 
vårdpersonal 

Ansats: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 
Semistrukturerad

e intervjuer 

Medverkande: 
n = 29 chefer, 70 

sjuksköterskor 

och vårdpersonal 

Analysmetod: 

Innehållsanalys 

All insamlade 

data 

bekräftade 
att 
personcentre
rad vård 
ökade 

möjlighetern
a för de 
boende, 
förbättrade 
personalens 

uppmärksam
het på de 
boendes 

7p 

Hög 



 

 

person-centered 
dementia care 
and 

environments 

International 

Psychogeriatrics 

2015 

Australien 

 

och chefers 

perspektiv.  

behov och 
förbättrade 
deras 

välbefinnand

e. 

4 Cleary, J., & 

Doody, O. 

Nurses' 
experience of 

caring for 
people with 
intellectual 
disability and 

dementia. 

Journal of 

clinical nursing 

2017 

Irland 

Syftet var att 
undersöka 
sjukskötersko
rs 
erfarenheter 

av att vårda 
äldre 
människor 
med 
intellektuella 

funktionshin
der and 

demens.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metodval: 
Kvalitativ 

fenomenologisk 

design 

Datainsamling: 

Semi-
strukturerade 

intervjuer. 

Medverkande: 
n = 11 

sjuksköterskor 

Analysmetod: 

Intervjuer 
transkriberades 
och analyserades 
med hjälp av 

Colaizzis ramverk 

Tre 
nyckelfynd 
identifierade 
sjukskötersko
rnas 

erfarenheter 
av att vårda; 
att ha 
kunskap om 
demenssjukd

om, 
personcentre
rad vård 
samt 
”transitionin
g within the 

service”.  

7p 

Hög 

5 Clifford, C., Dip 

& Doody, O. 

Exploring 
nursing staff 
views of 
responsive 

behaviours of 
people with 
dementia in 

Syftet var att 
undersöka 
sjukskötersko

rs syn på att 
stödja 
personer med 
demenssjukd
om i 

vårdhem.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Metodval: 
Kvalitativ 
beskrivande 

design. 

Datainsamling: 
Semi-

Fyra teman 
framkom i 
resultatet: att 

känna igen 
och förstå 
ansvarsfullt 
beteende, 
resurser och 

åtgärder för 
att stödja 

8p 

Hög  



 

 

long-stay 

facilities. 

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 

Nursing 

2017 

Irland 

 

strukturerade 

intervjuer.  

Medverkande: 
n = 9 

sjuksköterskor 

Analysmetod: 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

personer med 
demens, 
utbildningen

s påverkan på 
praktiken i 
vårdandet 
samt 
vårdmiljön. 

För att kunna 
leverera god 
personcentre
rad vård 
behövde 

vårdhemmet 
vara 
tillräckligt 
bemannat 
samt det 
behövdes ett 

gott stöd från 
cheferna när 
det gäller 

vårdandet. 

6 Ellis, J. M., & 

Rawson, H. 

Nurses' and 
Personal Care 
Assistants' Role 
in Improving 
the Relocation 

of Older People 
Into Nursing 

Homes 

Journal of 

clinical nursing 

2015 

Australien 

 

Syftet var att 
utforska, 
utifrån 

sjukskötersk 
ornas 
synvinkel, 
deras 
uppfattning 

om processen 
när en äldre 
ska flytta in 
på ett 

äldreboende 

Ansats: 

Kvalitativ 

Metodval: 
“Exploratory” och 
beskrivande 

kvalitativ studie 

Datainsamling: 
Individuella 

intervjuer 

Medverkande: 
n = 13 
sjuksköterskor, 
åtta personliga 

assistenter  

Analysmetod: 
Tematisk 

analysmetod 

Två teman 
kunde 
utrönas. Den 

högre 
medvetenh 
eten bland 
sjuksköters 
kor kring hur 

det är att 
flytta men 
också hur 
denna 
process kan 
hjälpa 

sjuksköters 
kor 
underlätta 
flytten för 
den äldre. En 

viktig 
komponent 

8p 

Hög 



 

 

var person- 
centrerad 

vård. 

7 Smythe, A., 
Jenkins, C., 
Galant-

Miecznikowska, 
M., Bentham, 
P., & Oyebode, 

J. 

A qualitative 
study 
investigating 
training 

requirements of 
nurses working 
with people with 
dementia in 

nursing homes 

Nurse education 

today 

2017 

Storbritannien 

Syftet var att 
utforska 
utbildningsbe

hovet för 
sjukskötersko
r som arbetar 
med personer 
med demens 

i vårdhem för 
att utveckla 
ett 
pedagogiskt 
ingripande 

för att 
minska 
sjuksköterska
ns 
utbrändhet 

och förbättra 
personcentre

rad vård 

Ansats: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 
Öppna 
semistrukturerad

e intervjuer 

Medverkande: 
n = 11 
sjuksköterskor 
som arbetar på 

vårdhem. 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

Fyra teman 
identifierades 
i analysen. 

Dessa var; 
delegering, 
omvårdnad, 
dokumentati
on och stödja 

närstående. 
Hinder fanns 
för lärande 
och dessa 
var; dålig 

kvalitét, 
grundläggan
de 
utbildningar 
samt att 

tidigare 
utbildning 
upplevts som 

otillräcklig.  

7p 

Hög 

8 Toivonen, K., 
Charalambous, 
A., & Suhonen, 

R. 

Supporting 
spirituality in 
the care of older 
people living 

with dementia: 
a hermeneutic 
phenomenologic
al inquiry into 
nurses’ 

experiences 

Syftet var att 
beskriva 
erfarenhetern
a från 

sjukskötersko
r som stöder 
andlighet i 
vården av 
äldre som 

lever med 

demens.  

Ansats: 

Kvalitativ 

Analysmetdo: 
Heideggers 
hermeneutiska 

fenomenologi. 

Datainsamling: 
Ostrukturerade 
individuella 

intervjuer  

Medverkande: 
n = 17 

sjuksköterskor  

Att uppfylla 
andliga 
behov 
innebar att 

närma sig 
personen 
med demens 
som en 
värdefull 

människa 
samt att 
uppmärksam
ma och 
stödja dennes 

personliga 
livssyn inom 
vårdomsorge
n. Det krävs 

8p 

Hög 



 

 

Scandinavian 
journal of caring 

sciences 

2018 

Finland 

Analysmetod: 
Induktiv 

innehållsanalys 

 

personcentre
rat arbetssätt 
för att 

sjuksköterska
n ska förstå 
patientens 
andliga 

behov. 

9 Vassbø, T. K., 
Kirkevold, M., 
Edvardsson, D., 

Sjögren, K., 
Lood, Q., & 

Bergland, Å. 

The meaning of 
working in a 
person-centred 
way in nursing 
homes: a 

phenomenologic
al-
hermeneutical 

study.  

BMC nursing 

2019 

Norge 

Syftet var att 
beskriva 
innebörden 

av att arbeta 
på 
personcentre
rat sätt 
upplevt av 

personal i 

vårdhem. 

Ansats: 

Kvalitativ 

Metodval: En 
fenomenologisk-
hermeneutisk 

metod. 

Datainsamling: 
Öppna 
individuella 

intervjuer 

Medverkande: 
n = 22 
sjuksköterskor 

och 7 
vårdpersonal på 
vårdhem i 
Sverige, Norge 

och Australien. 

Analysmetod: 
Intervjuerna 
analyserades med 
en 

fenomenologisk-
hermeneutisk 

metod. 

Personcentre
rat arbetssätt 
innebar att 

kunna möta 
den 
individuella 
personens 
behov och 

preferenser i 
en nära 
relation. 
Personcentre
rad vård 

handlar om 
att göra mer 
än att bara 
den basala 
omvårdnade

n, att ge 
patienten 
”det lilla 
extra” 
exempelvis 

gå på en 
promenad, 
samtala, ge 
massage eller 
hudvård, 
spela kort 

och liknande.  

8p 

Hög 

10 Villar, F., 

Celdrán, M., 
Vila, M. J., & 

Serrat, R. 

Syftet var att 

utvärdera 
vilken 
inverkan ett 
program som 

Ansats: 

Kvalitativ 

Datainsamling: 

Öppna intervjuer 

Sjukskötersk

orna menade 
att genom att 
göra 
personerna 

8p 

Hög 



 

 

Involving 
institutionalised 
people with 

dementia in 

their care‐

planning 
meetings: 
lessons learnt by 

the staff. 

Scandinavian 
Journal of 

Caring Sciences 

2018 

Spanien 

avser att 
involvera 
personer med 

demens i 
deras 
individuella 
vårdplanerin
gsmöten i 

långtidsboen
den har; 
specifikt att 
undersöka 
vilka 

lärdomar 
vårdpersonal
en 
uppfattade 
att de hade 
lärt sig av 

erfarenheten. 

Medverkande: 
n = 21 
Vårdpersonal på 

äldreboende 
varav 10 var 

sjuksköterskor.  

Analysmetod: 

Transkriberingar
na analyserades 
med en tematisk 

analysmetod.  

 

delaktiga i 
vårdplanerin
gen fick de en 

bättre insikt i 
personernas 
känslor, 
tankar och 
situation. 

Sjukskötersk
an menar att 
de förstod att 
personerna 
är mer än sin 

demenssjukd
om och 
förtjänar att 
bli 
behandlade 
som egna 

människor. 
De som 
arbetade 
enligt 
personcentre

rat arbetssätt 
ville 
involvera 
patienterna 
med demens 

och 
individualiser

a vården.  
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