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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Det har uppmärksammats att patienten inte alltid delaktighet i sin egen vård 

och behandling men vårdarbetet strävar mot att ha patienten i centrum. Tidigare forskning 

belyser att sjuksköterskor anser att det är viktigt att lära känna personen bakom sjukdomen 

och se till personens individuella behov och diskutera dessa utifrån dennes synvinkel. 

Problem: Patienten ses ibland som ett objekt och kan därför komma i skymundan. 

Sjuksköterskan har ibland svårt att hinna med personcentrerad vård samtidigt som övriga 

arbetsuppgifter. Syfte: Att belysa förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som 

personcentrerad. Metod: Systematisk litteraturstudie med en beskrivande syntes. 

Resultat: Patienten vill bli respekterad som en enskild person och inte som sin sjukdom. 

Det är också betydelsefullt att sjuksköterskan tar sig tid till att lyssna till det som patienten 

berättar vilket kan öka tilliten till vården. Det upplevs som en trygghet att vara delaktig i sin 

egen vård och ha kontroll över sin sjukdom. Slutsats: För sjuksköterskan är det av vikt att 

inte objektifiera patienten utan se patienten som en helhet samt att erbjuda patienten att 

vara delaktig i vårdandet. För att kunna utvärdera personcentrerad vård och om patientens 

omvårdnadsbehov har tillgodosetts krävs ytterligare forskning kring innehåll och innebörd av 

personcentrerad vård.   

Nyckelord: bemötande, delaktighet, personcentrerad, relation, respekt  

  



  

 

ABSTRACT 

Background: It has been noted that patients do not always participate in their own care and 
treatment meanwhile health care strives to have patient at center. Previous research 
illuminate that nurses believe it is important to know the person behind the disease and 
make person's individual needs and discuss them based on their point of view. Problem: 
The patient is sometimes seen as an object and may therefore be neglected. The nurse 
sometimes have difficult to keep up with the person-centered care while other tasks. Aim: To 
illuminate opportunities for patient to experience the person-centered care. Method: 
Systematic literature review with a describing thesis. Results: It is additionally significant 
that nurses take their time to listen to the patient which can increase the trust for the health 
care system. To be a part of your own care and disease is shown to increase the feeling of 
being safe in your disease. It is also shown that if the patient´s will is prioritized it will 
increase the patients happiness. Conclusion: It is at most importance for the nurse to not 
objectify the patients, instead the nurse has to see every patient own point of view and offer 
them to be a part of their disease. To further evaluate person-centered care more research in 
this topic is needed, especially about content and meaning of person-centered care. 
 
Keywords: participation, person-centered, relationship, respect, treatment 
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1 INLEDNING 

Bredvid patientens säng står vårdpersonal. Det diskuteras om vad som ska och behöver göras för 

patienten, men ingen riktar sig mot patienten och frågar vad hon själv har för önskemål! 

Det här är ett inslag i en upplevelse från verksamhetsförlagd utbildning där vi har 

uppmärksammat att patienten ibland har kommit något i skymundan och att sjuksköterskor 

emellanåt inte tillräckligt tydligt uppmärksammat patientens vilja. Vi har uppfattat att 

vårdarbetet bör leda till fokus på autonomi och delaktighet för patienten och att denne ska 

vara i centrum. Att vårda personcentrerat känns därmed som ett aktuellt ämne. 

Vårdpersonal inom klinisk verksamhet, från bland annat Landstinget Södermanland 

efterlyste fördjupad kunskap inom olika intresseområden, vilka Mälardalens Högskolas 

akademi, Hälsa Vård och Välfärd (HVV) presenterade för oss sjuksköterskestudenter. 

Intresse för termen personcentrerad vård uppstod eftersom vår uppfattning är att patienter 

inte alltid är fullt delaktiga i sin vård och att vi genom verksamhetsförlagt utbildning sett 

exempel på både god och mindre god vård. Intresse för hur patienten upplever vården har 

väckts men också funderingar kring om det möjligtvis finns specifika faktorer som påverkar 

dessa upplevelser. Det kanske finns förutsättningar för sjuksköterskan att förbättra 

vårdupplevelsen för varje enskild person genom att göra vården personcentrerad. För att 

gynna upplevelser av god vård för både patienter och sjuksköterskor, kan det kanske vara en 

vinst med ökat fokus på patienten och dennes delaktighet i vårdandet. Med personcentrerat 

vårdande som ett av verktygen skapas måhända möjligheter för patient och sjuksköterska att 

uppnå gemensamt satta mål samtidigt som patientens delaktighet under vårdtiden kanske 

kan förbättras.  Eventuellt kan upplevd delaktighet under vårdtiden till och med påverka 

patientens allmänna uppfattningar om och tilltro till sjukvården på ett positivt sätt, samtidigt 

som personcentrerad vård kanske kan leda till upplevelser av god vård hos patienten.   

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras återkommande begrepp i detta examensarbete, historik kring 

personcentrerad vård, en beskrivning av Ogdens triangel utifrån Asp och Fagerberg (2012) 

och vad personcentrerad vård innefattar samt styrdokument hur omvårdnad ska bedrivas.  

Det valda teoretiska perspektivet presenteras och tidigare forskning kring hur sjuksköterskan 

erfar personcentrerad vård belyses.  
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2.1 Begreppsdefinition 

Begreppet patient används stundom i examensarbetet istället för begreppet person, för att 

underlätta förståelsen och minska risken för misstolkningar av textens innebörd. Enligt 

Bergbom (2012) definieras begreppet ’person’ som en individ och människa, som kan ses 

som en deltagare i vården och vårdandet. Begreppet ’patient’ beskrivs inom vårdvetenskapen 

som människan som vårdas och den ursprungliga betydelsen är den lidande människan 

(Kasén, 2012). Enligt Willman (2010) skymmer patientbegreppet sikten för personen och 

som reaktion på detta maktbegrepp formulerades krav på delaktighet, patientfokuserad, 

personcentrerad och patientanpassad vård. 

2.2 Kort historik kring termen personcentrerad vård 

Termen personcentrerad vård tros ha sitt ursprung inom psykologin. Psykologen Carl Rogers 

beskrivs som upphovsmannen till begreppet ”Client-centred psychotherapy”, där han 

beskriver förståelsen av personlighet och mellanmänskliga relationer. Senare övergick han 

till att istället använda sig av begreppet ”person-centred”. Rogers hade på 1960-talet en teori 

om att personen som söker hjälp är expert på sig själv medan terapeuten ska främja samma 

persons självinsikt. Genom Kitwood återkom termen under 1990-talet inom vården vid 

demenssjukdom och fick ett stort genomslag. Sedan dess har termen utvecklats och spridits 

till ytterligare delar av sjukvården (Edvardsson, 2010). Påtagliga krav på patienternas rätt till 

medbestämmande uttrycktes på 1960-talet och omformulerades på 1970-talet till ’sätt 

patienten i centrum’.  Det blev dessvärre inte verklighet trots att det under 1980-talet skrevs 

in i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763, 2 §) att patienten ska vara delaktig i 

beslut gällande den egna personen och få förutsättningar att uttrycka sin egen vilja (Willman, 

2010). 

2.3 Ogdens triangel 

För att klargöra varför benämningen term används i examensarbetet används en beskrivning 

av Ogdens triangel för att underlätta för läsaren att förstå dess innebörd. Asp och Fagerberg 

(2012) talar om Ogdens triangel som består av tre hörn, där term är det språkliga uttrycket, 

begrepp den mentala bilden och referent den verkligt upplevda händelsen. Varje hörn har en 

sammankoppling med de övriga två hörnen. En term har koppling till ett begrepp som är den 

mentala bilden av vad en term är, samtidigt som det har en koppling till en referent som är 

händelsen som upplevs. Term är alltså det språkliga medan mentala bilder genom begrepp 

gör att saker kan kännas igen. Det går inte att skapa teorier lämpliga för sitt ändamål inom en 

disciplin utan terminologi, som NE (2015) beskriver som en mängd samlade ord och termer 

inom ett specifikt fackområde. Termen, som används i examensarbetet är personcentrerad 

vård medan begreppet är person eller patient. I granskade artiklar används ibland termen 

patientcentrerad istället för personcentrerad, vilket kan härledas till att benämningarna 

varierar beroende på språk. Vid tolkning av dessa artiklar bedöms patientcentrering vara 
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jämförbar med personcentrering. Personcentrerad är den term som används i detta 

examensarbete.  

2.4 Personcentrerad vård 

Centrum för personcentrerad vård (GPCC, u.å.) beskriver personcentrerad vård som en 

strävan efter att ha patienten som en partner i vården och genom att utgå från patientens 

resurser, förutsättningar och hinder uppnås det. Det är personen som är i fokus, inte 

sjukdomen, och mål och strategier baseras till stor del på patientberättelsen. Ett 

kompetensområde för sjuksköterskor enligt Svensk Sjuksköterskeförening (SSF, 2010), är att 

ha god kunskap om och kunna åstadkomma personcentrerad vård som definieras som en 

strävan efter att synliggöra hela personen. Både fysiska behov men i lika hög grad andliga, 

existentiella, sociala och psykiska behov. Alla människor kan drabbas av ohälsa eller 

sjukdom, det är då av vikt att personen inte blir sedd som sina symtom eller sin sjukdom. 

Personcentrerad vård handlar om att ge personen möjlighet till egna val och att respektera 

dessa val, även om det kan innebära en risk för personen, till exempel att en person med 

diabetes äter sötsaker.  Det är viktigt att respektera och bekräfta personens upplevelse och 

tolkning av sin ohälsa och sjukdom. Personens eget perspektiv är av samma vikt som det 

professionella perspektivet. Det professionella perspektivet kan i detta fall betyda 

sjuksköterskans perspektiv. McCance och McCormack (2013) fann att det är viktigt att 

sjuksköterskan är medveten om att de egna värderingarna påverkar beslut när det gäller både 

vård och behandling av patienter. Arbeta med patienternas värderingar, ha medkännande 

med patienten och att vara engagerad när det gäller patientens specifika behov är andra 

viktiga delar i sjuksköterskeprofessionen. Arbetet med personcentrering kräver att 

sjuksköterskan utövar omsorg och medkänsla, alltså några av de värden som är själva kärnan 

i professionen. För att personcentrerad vård ska bli verklighet för alla patienter krävs 

kontinuerliga kvalitetsförbättringar. McCormack och McCance (2006) beskriver ett ramverk 

för personcentrerad vård som innehåller fyra byggstenar. Dessa innebär förutsättningar, 

personcentrerad process, vårdmiljö och förväntade resultat. Förutsättningarna syftar på 

sjuksköterskan, hur hon värderar, känner sig själv samt är engagerad i sitt arbete. På det sätt 

som sjuksköterskan förstår hur arbetssättet kan påverka omvårdnaden bygger hon upp en 

stabil grund för sitt arbete. Detta kan göra att sjuksköterskan kan utföra en god vård till 

patienter. Vårdmiljön påverkas av arbetskamrater, vilka förutsättningar som finns och 

ledarskapet vilket också har en betydande roll för att sjuksköterskan ska kunna utföra en god 

vård. Genom att arbeta med patienters uppfattningar och värderingar förstärks en av de 

grundläggande principerna för personcentrerad vård, vilket kan leda till insikt i hur patienter 

förstår vad det är som händer och hur de värderar sina liv. Att ha inställningen till att ge 

personcentrerad vård resulterar i en mer holistisk vård, alltså en helhetssyn på människan.  
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2.5 Styrdokument för hur omvårdnad ska bedrivas 

Ett personcentrerat omvårdnadsperspektiv verkar överensstämma med intentionerna i 

hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) där det i 2 § betonas att patienten ska vara 

delaktig och medbestämmande och att vården ska ges utifrån den enskilda människans 

värdighet. Enligt Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen, 

2005) ska patientens behov tillgodoses, både psykiska, fysiska och sociala samt kulturella och 

andliga. Sjuksköterskan ska också se till patientens rättigheter och möjligheter, samt värna 

respekt och omsorg för patientens integritet och se till det friska hos patienten. Enligt Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) 2 a § ska vård och behandling utformas och genomföras i 

samråd med patienten så långt det är möjligt. 

2.6 Tidigare forskning 

En nyckel till personcentrerad vård är att lära känna personens rutiner och en viktig del är att 

bedöma individuella behov och ta sig tid till små saker som kan betyda mycket, som till 

exempel ta en kopp te mitt i natten eller sitta ute i solen (Ross, Tod & Clarke, 2014; Bolster & 

Manias, 2009; Edvardsson, Fethersonhaugh & Nay, 2010). En sjuksköterska berättar om ett 

vårdtillfälle med en kvinna som hade svårigheter att kommunicera och därmed inte kunde 

uttrycka sina behov så vårdare förstod. Vårdaren städade kvinnans skåp och fann smink, de 

hade aldrig sett kvinnan bära smink men tog med det och frågade henne om detta och 

kvinnans ögon lyste upp. Här visar patienten glädje i sitt ansikte och vårdpersonal ser en helt 

annan person. Sjuksköterskan som berättade detta nämnde att en viktig del i 

personcentrerad vård är att lära känna patienterna och att söka efter det som patienten anser 

vara värdefullt. Det framkommer att genom att involvera anhöriga i vårdandet stöds 

personcentrerad vård, eftersom anhöriga känner personen i sin helhet, och att patienten ska 

respekteras och ses som en person, inte bara en patient (Ross, Tod & Clarke, 2014). För att 

lära känna patienten bättre och därmed kunna ge personcentrerad vård krävs det att 

sjuksköterskan deltar mer i den direkta omvårdnaden av patienten. Detta leder i sin tur till 

en mer omfattande förståelse och därmed förbättrad helhetssyn av patienten och hennes 

behov (Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010). Denna helhetssyn på patienten och 

att all vårdpersonal samarbetar kring patienten, krävs för att uppnå personcentrerad vård 

(Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014). Personcentrerad vård beskrivs som ett ökat 

engagemang i patientens liv och vikten av att se personen bakom patienten eller sjukdomen. 

Vikt läggs även vid att ta hänsyn till patientens individuella behov och diskutera utifrån 

patientens synvinkel (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). Att se 

patienten som en person är något som ingår i personcentrerad vård (Clarke, Hanson & Ross, 

2003). Samtal om personens liv hjälper sjuksköterskan att få en helhetsbild och genom 

kunskap om personens livsberättelse kunna ta reda på mer om specifika behov och 

beteenden (Clarke, Hanson & Ross, 2003). I en akut vårdmiljö anses det vara svårt att idka 

personcentrerad vård. Det finns en tro om att sjuksköterskor fortfarande ser patienten som 

patient och inte som en person i det akuta vårdandet, där säkerheten för patienten kommer 

först men som sedan övergår till skapandet av en relation med patienten. Det beskrivs som 

att se patienten med en uppsättning med problem istället för som en person i en social 
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relation, eftersom säkerheten är avgörande. Genom att lära känna patientens familj och 

anhöriga kan det underlätta för sjuksköterskan att ge personcentrerad vård, och att ha en god 

kontakt med dessa kan underlätta vid vårdandet av en person som är oförmögen att framföra 

sina egna önskningar (Ross, Tod & Clarke, 2014). Kreativitet och fantasi kan komma till nytta 

i personcentrerad vård. En sjuksköterska framför att hon har tagit fram kritor och block till 

en patient som inte talar och patienten började rita bilder. Detta var den första inblicken i 

hans sinne (Schwind, Lindsay, Coffey, Morrison & Mildon, 2014). För att kunna skapa en god 

relation med en patient anses det viktigt att finna tid till att lyssna och tala med patienten 

(Ross, Tod & Clarke, 2014). Sjuksköterskor har en uppfattning om att de inte hinner med 

både ett personcentrerat arbetssätt samtidigt som sina övriga arbetsuppgifter, vilket kan 

innebära att det individuella hos patienten kommer i skymundan (Häggström, Asplund & 

Kristiansen, 2012).  

Genom att utbilda patienter inom till exempel medicinering och samtidigt öka delaktighet 

och samverkan ges de möjlighet att ta beslut om vad de vill och inte vill, vilket är en del i 

personcentrerad vård. Exempel på beslut kan vara att krossa eller dela på tabletter som 

patienten ska ha. Hinder som framkommer, för att kunna utföra personcentrerad vård är 

problem i kommunikation inom sjukvårdteamet, men även tidsbrist är en faktor som 

framstår som ett hinder (Bolster & Manias, 2010; Häggström, Asplund & Kristiansen, 2012). 

En god kommunikation inom hela vårdteamet anses vara en viktig del i personcentrerad vård 

när det gäller att underlätta vårdandet av patienten. Exempel på det är att vid slutet av varje 

arbetspass informera sina kollegor som går på kommande pass, om patientens önskemål. Det 

kan vara hur hon vill äta sin frukost eller om hon brukar använda smink (Ross, Tod & Clarke, 

2014). Jangland, Larsson och Gunningberg (2011) fann att det finns fyra sätt att förstå 

samspelet mellan patient och sjuksköterska, där ett är inriktat på arbetsuppgiften medan de 

andra tre är genom fokus på patienterna. Med inriktning på arbetsuppgifter ligger inte fokus 

på patienten som person utan endast på arbetet, till exempel medicinering, vilket kan antas 

orsaka en sämre samverkan i vårdandet. De andra tre där fokus är på patienten handlar om 

att se patienten som en person med individuella behov och personliga resurser. Genom att 

också lyssna på patienten och tolka hennes kroppsspråk kan sjuksköterskan skapa relationer 

som krävs för att göra vårdandet personcentrerat. Kirkley et al. (2011) fann att utbildning för 

personcentrerad vård bör lägga stor vikt på dess innebörd istället för på hur den utförs och 

att pengar, tid och personal spelar roll för att tillämpa personcentrerad vård. Att uppmuntra 

vårdare att se till att vården de utför är individanpassad skulle underlätta personcentrerad 

vård. Det framkommer att ett tillfredsställande arbetsklimat ökar sjuksköterskors 

engagemang i arbetet samtidigt som ett ökat engagemang från sjuksköterskor påverkar det 

personcentrerade arbetssättet positivt (Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2012). Förbättrad hälsa 

och ökad patienttillfredsställelse är några dokumenterade fördelar med personcentrerad 

vård. Även om vårdare i dag erkänner att personcentrerad vård är en viktig del av vården, 

måste rutiner upprättas som integrerar och värnar om personcentrerad vård i daglig klinisk 

praxis, för att se till att denna typ av vård blir systematiskt och konsekvent praktiserad. Med 

andra ord inte bara när det känns som att tid finns för det. Det är stora utmaningar att sätta 

personcentrerad vård i klinisk praxis, trots alla fördelar. Det finns studier som visar att trots 

att vårdgivare är positiva och ansluter sig till personcentrerad vård sker vårdprocessen i stort 

sätt rutinmässigt enligt den gamla invanda metoden. Det föreslås tre enkla rutiner för att 
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underlätta och säkra övergången till personcentrerad vård: patientberättelsen, partnerskapet 

och dokumentationen (Ekman et al., 2011). 

2.7 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Resultatet kommer att speglas mot Watsons (1993, 2008, 2012, 2014) teori om den vårdande 

relationen där transpersonellt vårdande ingår.  

Watson (1993) beskriver omvårdnaden som en konst och en vetenskap och att den är 

besläktad med humanvetenskaplig tradition. Här beskrivs det humanvetenskapliga 

perspektivet som att det finns skillnader mellan å ena sidan omvårdnadens uppfattning om 

personen som en helhet, som ett subjekt med förmåga till egna upplevelser, å andra sidan 

medicinens organcentrerade syn på personen. Watson menar också att humanvetenskapen 

innefattar mellanmänskliga händelser, processer och relationer och inbegriper frihet, val och 

ansvar. De grundprinciper som Watson anser behöver finnas i omvårdnaden men också hos 

sjuksköterskan sammanfattas som att människan ska ses som en värdefull person som ska 

respekteras, förstås och hjälpas och att alla personer är olika. Fokus ska ligga på den 

mänskliga relationen och vikten av hur miljön kan påverka personens hälsa, samtidigt ska 

fokus vara på de mellanmänskliga handlingarna, de mellan sjuksköterska och person. 

Sjuksköterskan bör vara engagerad i vårdandet och verka för hälsa och välbefinnande samt 

ha insikt i att mänsklig omsorg är annorlunda än medicinska kunskaper. En bra 

sjuksköterska ska kunna se personen som en unik individ, kunna uppfatta personens känslor 

och se personen utifrån en helhetssyn och inte skilja på kropp, själ och ande. Varje människa 

är betydelsefull som individ och Watson (2008) lägger stor vikt vid den mänskliga relationen, 

den mellan sjuksköterska och patient och utgår från att omsorgen och vårdandet är något 

djupt mänskligt. Att vara i centrum för det vårdande ögonblicket och genom verklig närvaro 

strävar sjuksköterskan efter att få kontakt med den andre, inte med enbart det vi hör och ser 

utan även det patienten håller inne med. Detta kan, genom att sjuksköterskan 

uppmärksammar kroppsspråk och lyssnar på behov hos varje enskild person, bidra till den 

vårdande relationen mellan patient och sjuksköterska. Mänskligt vårdande bygger enligt 

Watson (2012) på att sjuksköterskan sätter sig in i en annans persons livsvärld och förstår att 

personen har egna tankar och känslor, genom detta ska sjuksköterskan söka för att se 

personen bakom patienten, sjukdomen och diagnosen. Sjuksköterskor som inte ser patienten 

som en unik person och som inte är känsliga för personens unika behov och känslor, kan inte 

ge omsorg (Watson, 1993). Den vårdande relationen baseras på tio caritas processer, faktorer 

som innefattar en osjälvisk och humanistisk syn på människan, inge tro och hopp till 

patienten, vara öppen mot sig själv och andra samtidigt som sjuksköterskan själv måste må 

bra för att kunna vårda andra. Det handlar även om att skapa tröstande och hjälpande 

relationer, få ge uttryck för och acceptera både positiva och negativa känslor och upplevelser 

samt att metoderna för problemlösning ska vara kreativa och vetenskapliga. Sjuksköterskan 

ska ge undervisning utifrån patientens individuella behov och skapa en stödjande och 

läkande miljö, tillgodose patientens grundläggande behov samt försöka förstå patientens 

existentiella frågor (Watson, 2014). Teorin beskriver att det kan vara viktigt för den vårdande 
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relationen och att en empatisk förmåga är grundstenen för att förstå den andre personens 

tankar och känslor kring situationer (Watson, 2008).  

Transpersonellt vårdande beskrivs som en speciell relation mellan patient och sjuksköterska 

där sjuksköterskan sätter sig in i patientens livsvärld (Watson, 2012). Watson (2008) 

beskriver transpersonellt vårdande som en teori för att ’se’ klarare, att ha förmåga att ta emot 

någon annans känslouttryck och samtidigt uppleva dessa inom sig själv. Med andra ord en 

speciell relation mellan två människor. Det framkommer i Watson (2012) att förutsättningar 

för att skapa en transpersonell relation är att sjuksköterskan ska ha en vilja att bekräfta 

patienten, ha skicklighet att förstå patientens känslor och tillstånd, ha kraft att sätta sig in i 

patientens livsvärld, ska främja den mänskliga värdigheten och ta med sin egen livshistoria 

och känslighet. I slutändan kan kanske detta bidra till inre harmoni och ökad 

läkningsförmåga hos patienten. Att skapa en djupare kontakt utan att objektifiera patienten 

är någon som framkommer som en konst.  

2.8 Problemformulering 

Forskningsresultat och litteratur har gett kunskap om hur sjuksköterskor ska bedriva 

personcentrerad vård men det saknas inblick i hur patienter upplever detta. Sjuksköterskan 

ska planera och utföra vården så att patienten upplever vården personcentrerad och då 

framstår det som väsentligt att beskriva hur patienter upplever det. Kunskap om hur 

patienten upplever personcentrerad vård kan kanske hjälpa sjuksköterskan i omvårdnaden 

av denne. Patienten bör alltid vara i fokus och ses som en helhet, som en unik person och 

vårdandet bör därför utgå därifrån. Sjuksköterskans humanistiska värderingar, den enskilda 

människans värdighet, bör genomsyra omvårdnaden av varje patient. Att fördjupa kunskap 

om vad som sker i relationen mellan patient och sjuksköterska är viktigt, så att ett 

transpersonellt vårdande ska kunna ske. Det framkommer att sjuksköterskor ibland ser 

patienter som ett objekt och att det anses vara svårt att hinna med både personcentrerad vård 

samtidigt som övriga arbetsuppgifter. Detta har gjort att patienten inte alltid är fullt delaktig i 

sin egen vård och ibland kommer i skymundan, vilket är ett problem för både patient och 

sjuksköterskor. Genom att belysa vilka förutsättningar som krävs för att patienten ska 

uppleva vården som personcentrerad, kan kanske sjuksköterskan utifrån den kunskapen 

utveckla förmåga att skapa en personcentrerad vårdande relation. 

3 SYFTE 

Syftet är att belysa förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad.  
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4 METOD OCH MATERIAL 

Examensarbetet har en systematisk litteraturstudie som metod, vilket enligt Friberg (2012) 

innebär att det sker en sammanställning av redan publicerade kvalitativa studiers resultat. 

En kvalitativ ansats valdes för att skapa en djupare förståelse för vilka förutsättningar som 

finns för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad. Syftet med kvalitativ 

forskning är att skapa en förståelse för ett fenomen genom att studera människors upplevelse 

av det (Polit & Beck, 2012). Resultatet utgår från Evans (2002) beskrivning av en beskrivande 

syntes, vilket innebär att det som studerats presenteras och en sammanfattning av data görs 

med endast en minimal omtolkning. Ett av målen med att använda sig av en systematisk 

litteraturstudie och en beskrivande syntes är att kunna föra vidare det sammanställda 

resultatet till praktiken. Den beskrivande syntesen enligt Evans (2002) genomgår fyra olika 

steg som är att samla in data, identifiera nyckelfynd, sammanställa och göra en jämförelse av 

teman från tidigare studier och i sista steget beskriva fenomenet. Friberg (2012) menar att då 

flera studier som handlar om samma fenomen sammanställs, skapas en sammansatt kunskap 

om ett specificerat fenomen.  

4.1 Datainsamling och urval 

Vid artikelsökning användes Mälardalens Högskolas biblioteksdatabaser Cinahl plus, 

Discovery, Pubmed och Swemed samt manuell artikelsökning via redan funna artiklars 

referenslistor. För att få så specifika sökningar som möjligt användes Advanced search där 

det fanns som ett alternativ. Olika kombinationer av sökord användes, dessa sökord var: 

Patient-centred care AND experience AND patient, person-centered care AND experience 

AND patient*, patient-centred nurs* AND patient AND views och person-centred care AND 

experience AND patient. Vid sökningarna gjordes avgränsningar som var Peer reviewed, 

English language och publicerade mellan år 2008-2014. Antalet sökträffar: (se bilaga A). 

Med anledning av att det var svårt att hitta tidigare forskning som nämner enbart 

personcentrerad vård användes därför även artiklar som benämner patientcentrerad vård. 

Inklusionskriterier var artiklar publicerade 2008-2014, skrivna på engelska och peer 

reviewed och att de var skriva utifrån ett patientperspektiv och handlade om personcentrerad 

vård och patientcentrerad vård. Dahlborg Lyckhage (2012) påtalar att en artikel som används 

i ett litteraturbaserat examensarbete ska vara peer reviewed för att säkerställa artikelns 

kvalitet och att den är kritiskt granskad. Att de skulle vara publicerade 2008-2014 berodde 

på att det skulle innefatta aktuell forskning. Exklusionskriterier var artiklar som hade en 

litteraturöversikt som metod och artiklar som fokuserade på sjuksköterskors erfarenhet av 

personcentrerad vård och patientcentrerad vård samt var skrivna innan 2007.  

Från början söktes artiklar som var publicerade från år 2004-2014, men på grund av att det 

blev för många sökträffar, 1619 stycken, avgränsades sökningen till år 2008-2014. Detta 

resulterade i 343 sökträffar. Vid sökningarna visades det patienter med olika typer av 

sjukdomar. Artiklar som innehöll upplevelser från patienter med olika sjukdomar valdes, 

därför att det skapade ett bredare perspektiv på grund av att upplevelsen kan variera mellan 
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olika sjukdomar och tillstånd. Artiklar som svarade mot syftet var 37 stycken, det kunde vara 

en titel som verkade relevant relaterat till arbetets syfte. Bland dessa artiklar fanns även 

några artiklar med titlar som inte svarade mot syftet på grund av att de inte innehöll något 

relaterat till personcentrerad vård. När abstract lästes inkluderades ändock dessa då 

innehållet ansågs vara relevant i förhållande till syftet. En artikel valdes genom sekundärsök, 

då den fanns i en av de sökta artiklarnas referenslista. Denna artikels titel ansågs vara 

relevant relaterad till syftet och efter att abstract lästs inkluderades den. Totalt lästes 38 

artiklars sammanfattning (eng. abstract), för att skapa en övergripande bild av studiernas 

innehåll. Dessa lästes eftersom de uppfyllde inklusionskriterierna. När abstract hade lästs 

valdes 23 stycken artiklar ut som ansågs vara relevanta för syftet. Vid kvalitetsgranskning 

utifrån Fribergs (2012) förslag på kvalitetsgranskningsfrågor valdes 13 av de resterande 23 

artiklarna bort, då de inte höll tillräckligt god kvalitet. Detta på grund av att de hade en 

bristande beskrivning av metod och resultat eller inte innefattade en tydlig beskrivning av 

studiens undersökningspersoner. Artiklar som besvarade syftet och ansågs uppnå en god 

kvalitet var 10 stycken och dessa användes till analysen. Det var 13 granskningsfrågor som 

användes och för varje fråga som artikeln svarade Ja på fick den ett poäng, så totalt kunde en 

artikel få 13 poäng. Den artikel som fick högst poäng fick 13 och de som fick lägst fick 9 

poäng. Därför sattes gränsen för hög kvalitet från 11-13 poäng, medel 8-10 poäng och låg 0-7 

poäng. Exempel på frågor som användes vid kvalitetsgranskning är om syftet var tydligt 

formulerat, om ett problem framgick tydligt, hur data analyserats i studien, hur personer som 

deltog i studien var beskriva (till exempel ålder, kön) och vad resultatet kom fram till. Se 

granskningsmall i bilaga C.  

4.2 Dataanalys 

Analysmetoden utgår från Evans (2002) beskrivning av en beskrivande syntes vilket innebär 

att summering av tidigare forskning utförs och som sedan presenteras utan att omtolka dess 

resultat. Analysmetoden handlar om att skapa en helhetsbild över artiklarnas innehåll, för att 

sedan bilda en ny helhet som skapar resultatet. På detta sätt skapas delar i varje artikels 

resultat som bildar subteman som i sin tur skapar gemensamma huvudteman. Artiklarna är 

skrivna på engelska och för att underlätta för analysen användes ett lexikon på internet för 

vissa fraser eller ord.  

Analysmetoden enligt Evans (2002) genomgår fyra olika steg. Det första steget i 

analysmetoden är att hitta relevanta artiklar till studiens syfte. De 10 artiklar som valdes 

markeras med nummer 1-10 för att underlätta i analysarbetet. Det andra steget i 

analysmetoden är att valda artiklar ska läsas flera gånger, för att skapa en övergripande blick 

av innehållet. De valda artiklarna läses av båda författarna till detta examensarbete ett flertal 

gånger för att inget relevant relaterat till syftet ska förbises. Under granskningen ligger fokus 

på artiklarnas resultat för att finna nyckelfynd, det kan till exempel vara något författarna har 

lagt stor vikt vid i artikeln. De 150 nyckelfynd som framkommer dokumenteras på ett enskilt 

papper för att senare göra det enklare att skapa en överblick. I nästkommande steg 

sammanställs alla nyckelfynd för att skapa en överblick över alla artiklars resultat, vilket gör 

det enklare att urskilja likheter och skillnader. Likheterna kopplas tillslut ihop och skapar ett 
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huvudtema. Under huvudtemat infogas sedan de valda subteman som bygger på reflektioner 

om bakomliggande meningar som bildar huvudtemat. Det sista steget i analysmetoden är att 

beskriva de teman och subteman som uppkommer under analysens gång. I artiklarna söks 

text som exemplifierar nyckelfynd till teman och subteman för att säkerställa att inga egna 

tolkningar görs. Genom nyckelfynd framkommer det två huvudteman med fem subteman 

som ligger till grund för den beskrivande syntesen. De två huvudteman som framkommer är 

”Ett gott bemötande” och ”Ett gott partnerskap”. Under dessa skapas det fem subteman som 

är ”Respekterad”, ”Att bli tagen på allvar”, ”Att etablera en god relation”, ”Att vara 

delaktig” och ”Vikten av god kommunikation”. I tabell 1 presenteras exempel på nyckelfynd. 

Tabell 1 – Exempel på nyckelfynd, subteman och teman. 

Nyckelfynd  Subtema Tema 

Artikel 8) The participants saw the relationship and 
interactions they had with the staff that cared for them as 
understanding each other and being able to respect each 
other person to person. P. 2667 

 
 
 

Att etablera en 
god relation 

 
 
 
 
 

Ett gott 
partnerskap 
 
 
 
 
 

 

Artikel 8) Several participants extended the concept of 
connectedness by expressing a desire for advocacy by the 
staff to make sure the patients’ interests were always 
‘looked after’. By being connected with one or several staff 
and being able to relate to them on a personal level, they 
could then go on to advocate on the patient’s behalf thus 
strengthening their involvement. P. 2670 
Artikel 10) Being acknowledge as a partner reflected 
patients’ perceptions that by sharing professional 
information, nurses were recognising that patients were 
knowledgeable and had a legitimate right to information 
on their condition. This made them feel that care was 
personalised and that they were a person first, and a 
patient second,…  P. 22 
Artikel 2) Participation entailed being active oneself and 
calling attention to one’s needs and expressing wishes 
about treatments. P. 447 

 
 

 
Att vara 
delaktig 

Artikel 2) To be approached in a positive manner was seen 
as selfevident and as a natural human action. To be able to 
explain one’s situation, to be asked how one felt, how the 
treatment was working and what help was needed was 
experienced positively. P. 447 
Artikel 8) All participants indicated that they would like 
better participation and communication, creating a sense 
of being actively involved in their care rather than just a 
passive recipient. Having their feelings and opinions 
properly heard and incorporated in the decision-making 
process was mentioned by almost all of the participants. P. 
7669 
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4.3 Etiska överväganden 

I detta examensarbete är referenser korrekta och författares namn framkommer tydligt i 

både text och referenslista, som Eriksson (2009) förklarar med att författaren ska få äran för 

sina idéer och formuleringar. För att säkerställa god kvalité och att undvika egna tolkningar i 

analysen har egna åsikter och värderingar av valda artiklars resultat, i möjligaste mån 

eliminerats. Ett kritiskt förhållningssätt har upprätthållits genom hela processen och 

upprepade granskningar av valda artiklar har gjorts. Enligt Polit och Beck (2012) ska alla 

artiklar ha genomgått en etisk granskning och vara Peer reviewed för att säkerställa att de 

vidmakthåller en vetenskaplig standard. 

I Codex (”Forskarens etik”, 2013) beskrivs att forskaren själv har ansvaret för att forskningen 

är moraliskt acceptabel och av god kvalitet och att forskningsetisk reflektion måste vara en 

del av forskningens vardag. Därför utförs en kvalitetsgranskning på varje artikel för att kunna 

säkerställa att artiklarna är av god kvalitet. 

5 RESULTAT 

Vikten av att bli respekterad som individ och inte enbart som en sjukdom framkommer 

tydligt samt betydelsen av att bli tagen på allvar för att kunna skapa tillit till vårdpersonal. 

Det anses betydelsefullt att skapa en god relation med personal där man möts på ett 

personligt plan. Samtidigt beskrivs det betydelsefulla i att ses som en partner i vårdandet och 

upplevelsen av delaktighet vid personcentrerad vård. Kommunikationen beskrivs också som 

en viktig del, att personal ska diskutera vård och behandling tillsammans med patienten och 

inte bara sinsemellan. Två teman och fem subteman presenteras här nedan.  

Teman Subteman 

Ett gott bemötande Att bli respekterad 
Att bli tagen på allvar 

Ett gott partnerskap Att etablera en god relation 
Att vara delaktig 
Vikten av god kommunikation 

 

5.1 Ett gott bemötande 

Under temat ”Ett gott bemötande” har två subteman utvecklats. Dessa härleds till 

förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad. Patienter har 

ganska lika upplevelser av förutsättningar för personcentrerad vård. Det handlar om att bli 

respekterad som en enskild person och inte som patient samt att bli lyssnad till och att bli 

tagen på allvar. Dessa presenteras som ”Att bli respekterad” och ”Att bli tagen på allvar”.  
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5.1.1 Att bli respekterad 

Respekt indikeras som en viktig del i relationen mellan patienter, deras närstående och 

professionella vårdgivare. Det ses som en dubbelriktad process, och att ömsesidig respekt är 

relevant för delaktighet i sin egen vård. De flesta patienter anser att sjuksköterskorna 

behandlar dem med respekt. Som exempel angavs det att bli tagen på allvar och bli 

behandlad som en vuxen, att bli uppmuntrad till att framföra sina önskningar och att alltid få 

svar på ställda frågor, samtidigt visas då respekt för individen och inte bara för patienten som 

objekt. Ytterligare en aspekt är när sjuksköterskorna kommer ihåg patientens namn, även 

nästa gång denne kommer för att få ytterligare vård på samma avdelning eller liknande. 

Respekt beskrivs då och då som att sjuksköterskan gör något extra för patienten, som till 

exempel att ge önskad kost (Kvåle et al., 2008). ”the top thing is to respect what the patient 

says, respect what they think they need, even if you don´t think they need that” (Ferguson et 

al., 2014, p. 285). Patienten beskriver vikten av att bli lyssnad till och att bli bemött med 

artighet samtidigt som upplevd respekt är en betydande del i mötet med sjuksköterskan 

(Ferguson el al., 2014).  

En ofta återkommande patientaspekt är att i vården bli behandlad som en person och inte 

enbart som en patient eller ett nummer (Kvåle et al., 2008; Hansson et al., 2011; Marshall et 

al., 2012; Howarth et al., 2014, Baumann et al., 2013). Andra beskriver det som att bli 

respekterad som en person och inte som frun eller herrn (Howart et al., 2014). En patients 

beskrivning av ‘att bli sedd som en person’;”they respected me as a human being and a 

woman, and they really want to show us respect” (Ferguson et al., 2013, p. 285).  De flesta 

patienter anser att det är viktigt att sjukvårdspersonal känner till dennes bakgrund, bakom 

det medicinska tillståndet och nuvarande situation och att fokus tydligt ligger på just 

personen och inte enbart på sjukdomen, vilket beskrivs i nedanstående citat: 

”We have talked… We talked about personal stuff. I have answered mine and they have… I 

have asked them and they have answered theirs… They are more interested in me as a 

person, in the personal stuff you know. Not just the disease” (Alharbi et al., 2014, p. 4). 

Några patienter uppger att när vårdpersonal tilltalar dem med förnamnet medför det att de 

känner sig bekväma och bidrar till att vårdpersonal till viss del lär känna personen bakom 

patienten. Genom att respektera det individuella hos varje patient skapas möjligheter att 

återfå självständighet och att bli mer oberoende av hjälpinsatser från andra personer. 

Flertalet patienter upplever att de med hjälp av personcentrerad vård återfått kontroll över 

sina liv (Howarth et al., 2014). Vården är baserad på varje enskild persons 

sjukdomsupplevelse och behov, vilket beskrivs som en kompetent vård. ”You feel that she is 

interested in my problem and that she really wants to help. It is extremely important to feel 

that they really are there for me” (Bala et al., 2012, p. 207). Detta är en beskrivning av att det 

upplevs som positivt när sjuksköterskorna visar att de är välinformerade om patienternas 

anamnes och intresserade av deras nuvarande situation. ”Others don’t care how you feel 

when you are finishing getting washed, if you are content? They don’t care; they just want the 

job done. But in here….I think it’s nice here. You are treated…,well, like a human being…” 

(Jensen et al., 2013, p. 1010). Vikten av den ömsesidiga respekten, upplevelsen som unik och 

att vårdpersonalen är vänliga och trevliga tydliggörs.  
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5.1.2 Att bli tagen på allvar 

Att just lyssna är något som ett antal patienter nämner som viktigt i vårdandet. ”Just 

basically to listen, to listen to what people have got to say and try and do something on their 

behalf” (Marshall et al., 2012, p. 2670). Patienterna uppskattar om de tydligt 

uppmärksammas vid kontakt med en klinik, där de samtidigt upplever att de blir sedda, 

hörda och trodda på, detta i sin tur skapar känslor av tillit och hopp för vården. Samtidigt ses 

empati som en del i att sjuksköterskorna tar patienternas behov på allvar. ”She is very 

sensitive. She can see if I feeling bad and comes straight to me and asks: “How are you 

today?” … You are treated and taken seriously” (Bala et al., 2012, p. 207). Genom att erfara 

att någon tar sig tid för just mig, kan upplevelsen av samhörighet stärkas (Baumann et al., 

2013). Det framstår som viktigt att sjuksköterskorna ska lyssna till patienterna och ta deras 

bekymmer på allvar och att de samtidigt ska vara uppmärksamma och lyhörda och tro på det 

som patienten berättar och anförtror dem (Kvåle et al., 2008). Om vårdpersonal visar empati 

och förståelse, och patienten inte blir ifrågasatt, varken när det gäller fysiska eller psykiska 

upplevelser av sjukdom, leder det i större utsträckning till en uppfattning av att bli tagen på 

allvar (Hansson et al., 2011). Patienters upplevelser är att viss sjukvårdspersonal, redan vid 

första mötet verkligen lyssnar på och är intresserade av att förstå deras personliga situation 

och tillstånd, den bortom sjukdom och vårdsituationer. Det är viktigt att patienten får sina 

åsikter uppmärksammade, bland annat när det gäller vårdplanering och behandling och att 

det samtidigt är viktigt att sjuksköterskan inte enbart utgår från det som står skrivet om 

patienten i datorn (Alharbi et al., 2014).  

Smärta kan vara ”osynlig” och patienter framför att det är av vikt att sjuksköterskan trots det 

tar patientens smärtupplevelse på allvar. Efter att patienterna fått vård jämförbar med 

personcentrerad vård, har de återfått tilliten till sjukvården, och i och med det återfått 

kontrollen över smärtan och sina liv. ”They listen to you – the listening is the most important 

– listening to what you say”… (Howarth et al., 2014, p. 344). Patienten tydliggör vikten av att 

bli lyssnad till och att bli tagen på allvar, eftersom det därigenom legitimerar smärtan och 

hjälper patienten att förstå och hantera den (Howarth et al., 2014)   

5.2 Ett gott partnerskap 

Temat ”Ett gott partnerskap” innehåller tre subteman; ”Att etablera en god relation”, ”Att 

vara delaktig” och ”Vikten av god kommunikation”. Här framgår det att en viktig del är en 

god relation med sjuksköterskan och i den relationen ska mötet mellan vårdare och patient 

ske på ett personligt plan. Patienten bör delta i beslut angående vård och behandling och 

kommunikationen ska ske på patientens nivå och med ett språkbruk som patienten kan 

förstå, det vill säga att vårdpersonal inte använder sig av medicinska termer.   

5.2.1 Att etablera en god relation 

Patienten har en önskan om att ses som en partner i vårdandet vilket är en viktig del i 

personcentrerad vård (Kvåle et al., 2008). Vid god personlig kontakt, där frågor angående 
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sjukdomen ställs till patienten, känner patienten sig som en unik person. Detta kan leda till 

ett bättre partnerskap med och relation till sjukvårdspersonalen (Alharbi et al., 2014). 

Upplevelsen av trygghet uppmuntrar patienten till att etablera kontakt med sjuksköterskan, 

vilket i sin tur kan leda till att en god relation skapas dem emellan. Vården är baserad på 

varje enskild patients sjukdomsupplevelse och behov, vilket beskrivs som en kompetent vård.  

Samtidigt som det uttrycks att ”There is no barrier here such as ”you are the patient and I am 

a nurse” (Bala et al., 2012, p. 206). Genom att utveckla ett partnerskap, en relation mellan 

patient och sjuksköterska, där sjuksköterskan bekräftar patienten som en insatt person med 

rätt till information om sitt tillstånd, upplever patienten sig först och främst som en unik 

person och att vården därmed är likställd med personcentrering. ”You feel that she is 

interested in my problem and that she really wants to help. It is extremely important to feel 

that they really are there for me” (McMurray et al., 2011, p. 207).  Sjuksköterskorna visar att 

de är välinformerade om patienternas anamnes och intresserade av deras nuvarande 

livssituation, vilket upplevs som positivt (McMurray et al., 2011).  

Patienterna uppskattar att vårdpersonalen är tillgängliga för dem och avsätter den tid som 

behövs. Många patienter önskar dock att vårdpersonal kunde tillbringa mer tid med dem, 

framför allt för att kunna förstå och möta deras enskilda behov bättre. För att kunna uppnå 

en god mänsklig relation och ett gott samspel mellan patienter och personal krävs det att 

mötet sker på ett personligt plan och på en professionell nivå för att kunna ge ökad förståelse 

och förtroende mellan patient och vårdpersonal. Humor framgår som en bidragande faktor 

till att vårdpersonal och patienter ska kunna skapa en god mänsklig relation med varandra. 

Genom att vårdpersonal använder sig av humor i vårdandet kan de nå patientens emotionella 

behov. En patient uppger; ”And having a joke about things to keep your spirits up, keep your 

mind off the pain. Those little things really add up” (Marshall et al., 2012, p. 2667). 

Förtroende framgår enligt patienten som en viktig del i att uppnå en god mänsklig relation 

mellan sjukvårdspersonal och sig själv. Sjukvårdspersonal som tydligt visar sin omtanke om 

patienten bidrar till upplevelsen av förtroende i relationen. Känslan av att som patient bli 

behandlad som en personlig individ leder till ett större förtroende och en bättre relation 

mellan patient och sjukvårdpersonal (Ferguson et al., 2013).  

5.2.2 Att vara delaktig 

Delaktighet handlar om att ge patienter en möjlighet att delta i beslutsfattande gällande sin 

egen vård (Howarth, Warne & Haigh, 2014; Marshall, Kitson & Zeitz, 2012). Att vara delaktig 

i beslutsfattande gällande sin vård framkommer som betydelsefullt inom personcentrerad 

vård och en önskan om att bli informerad om sin egen vård och diagnos beskrivs (Ferguson, 

Ward, Card, Sheppard & McMurtry, 2013). Patienter nämner att de blir sedda som en del av 

teamet och uttryck för det är; ”I´ve been treated as a part of the team” (Marshall et al., 2012, 

p. 2667). Genom att få sina upplevelser bejakade och åsikter uppmärksammade i 

beslutsprocessen upplever de tillfredsställelse och samhörighet (Marshall et al., 2012). 

Patienterna upplever en glädje i att bli tillfrågade om sina egna åsikter, speciellt när det gäller 

att klargöra sina förväntningar och förhindra missförstånd (McMurray, Chaboyer, Wallis, 

Johnson & Gehrke, 2011).  
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Den tydligaste förändringen vid personcentrerad vård gentemot traditionell vård är att 

patienten aktivt deltar i sin egen vård. Denna delaktighet bygger på patientens önskningar 

och behov, och trots eventuella fysiska begränsningar kan patienten ändå känna sig delaktig i 

sin egen vård. Det är att få möjligheter till att redogöra för, diskutera, avgöra och bedöma 

behovet av den hjälp som behövs vid till exempel en duschsituation (Jensen, Vedelø & 

Lomborg, 2013). Upplevelse av delaktighet uttrycks i nedanstående citat. 

”It was on equal terms – that is what I feel. I haven’t just been washed. We were equal and 

I made my own decisions. She didn’t just sit me down on a stool and say ’let’s get you 

washed’ and then disappear. We were equal, and we talked about it and that is important” 

(Jensen et al., 2013, p. 1010). 

När sjuksköterskor och patienter strävar efter att arbeta mot samma mål och har samma 

intresse för detta, ökar en känsla av trygghet hos patienterna (Bala et al., 2012). Andra 

uppger att de vill känna en delaktighet som upplevs som en samhörighet under ett 

behandlingsprogram. Delaktigheten sker på olika sätt vilket beskrivs som att ha någon som 

lyssnar och att ha någon att prata med om sina problem (Baumann, Peck, Collins & Eades, 

2013). Delaktighet medför att patienten själv är aktiv när det gäller att uttrycka och beskriva 

sina behov och önskningar om bland annat behandlingar. Att få förklara och beskriva sin 

situation och samtidigt bli tillfrågad om hur det känns och hur behandlingen fungerar, 

beskrivs som en positiv upplevelse (Hansson, Fridlund, Brunt, Hansson & Rask, 2011). En 

person som lider av kraftig smärta uttrycker att det är viktigt att sjuksköterskan tar sig tid till 

att diskutera behandling och enskilda behov. Kärnan som framkommer är att patienter 

önskar delta i alla beslut gällande sin vardag och omsorg, detta kan ses som ett partnerskap i 

omvårdnaden (Kvåle & Bondevik, 2008). Flera uppger att de känner ansvar för sin egen 

kropp och hälsa vilket medför vikten av att delta så aktiv som möjligt under vårdtillfället. När 

vårdpersonal diskuterar sjukdomen och eventuella faktorer som kan utgöra en risk, medför 

det att patienten blir motiverad till att ta ett ansvar för att aktivt delta för att förbättra 

vårdresultaten. En upplevelse av att få vara delaktig och ha ett medansvar för sin egen 

sjukdom medför en känsla av trygghet (Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 

2014). För att som patient kunna uppleva vården som tillfredsställande anses det vara viktigt 

att få information och samtidigt vara delaktig i beslut gällande sig själv (Ferguson et al., 

2013).  

Patientens längtan efter att få kontroll över sin sjukdom är tydlig och vissa patienter känner 

sig delaktiga i sin vård. Dessa patienter önskar få både information och utbildning av 

sjukvårdspersonal för att kunna hantera sin sjukdom. Men trots medvetenhet om syftet med 

undersökning och behandling uppstår passivitet hos vissa patienter. Det leder till att de 

lämnar över allt vårdande till sjukvårdspersonalen och inte vill delta i sin egen vård. De 

varken uttrycker intresse för delaktighet eller känslor av att ha blivit förbigångna vid 

vårdplanering, utan accepterar helt enkelt all given information och planering, gjord av 

vårdpersonal. Däremot uttrycker vissa patienter att de upplever att de inte får vara delaktiga i 

sin vård, samtidigt som de inte får möjlighet att uttrycka sig tillräckligt (Alharbi et al., 2014).  
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5.2.3 Vikten av god kommunikation 

Kommunikation beskrivs som en gemensam uppbyggnad av samråd, information och 

jämställdhet, och det är viktigt att kommunikationen sker på patientens nivå, det vill säga 

med ett språkbruk som patienten kan förstå, att vårdpersonal inte använder sig av 

medicinska termer. Patienterna vill att alla som är delaktiga i vårdandet gällande dem själva, 

ska vara välinformerade och medvetna om de övriga i vårdteamets utlåtande och handlingar 

(Marshall et al., 2012). En viktig aspekt för patienten är att ta del av relevant information om 

sin egen vård (Ferguson et al., 2013). Många patienter påtalar att information är en viktig del 

i vården och att sjuksköterskor och läkare ska vara ärliga mot dem (Kvåle et al., 2008). 

”Honesty is important. I have told them ever since I got ill that I do not want to be 

cheated. They must not tell me one thing and do something else. If that happens, I will be 

confused and insecure” (Kvåle et al., 2008, p. 585). 

Vården upplevs professionell och motiverande när sjukskörskorna erbjuder både muntlig och 

skriftlig information, då det underlättar för patienterna att följa givna behandlingsråd. 

Patienterna upplever vården meningsfull när de får respons och svar på sina frågor och blir 

informerade om relationen mellan sjukdom och medicinering (Bala et al., 2012). Patienterna 

anser att det är viktigt att vårdpersonal diskuterar dennes tillstånd tillsammans med 

personen själv och inte endast sinsemellan. Samtidigt som det också är viktigt att inte 

använda svårbegripliga termer eller uttryck utan istället använda lättförstådda ord för att 

underlätta för patienten att delta i kommunikationen (Alharbi et al., 2014). Språkvalet vid 

kommunikationen är viktigt för patienten (Ferguson et al., 2013) och sjuksköterskornas sätt 

att kommunicera har inverkan på hur patienter erfar personcentrerad vård (Jensen et al., 

2013). Patienten påtalar att det är av vikt att tilltalas som en enskild individ (Howarth et al., 

2014). Vissa patienter upplever vården som personcentrerad när sjuksköterska och patient 

kommunicerar på ett sådant sätt så att patienten tydligt förstår vad sjuksköterskan ämnar 

utföra för vårdhandlingar. Samtidigt får sjuksköterskan kunskap om patientens önskningar 

och om hur denna känner sig för dagen (Marshall et al., 2012).  

6 DISKUSSION 

Under detta avsnitt diskuteras resultat, metod och en etisk diskussion förs. I 

resultatdiskussionen diskuteras det centrala som framkommit i examensarbetets resultat 

angående förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad och 

detta speglas mot det valda teoretiska perspektivet. Under metoddiskussion diskuteras valet 

av metod och dess fördelar och nackdelar. Slutligen förs en etisk diskussion där det 

reflekteras kring de etiska övervägandena som gjorts kring de artiklar som ligger som grund 

för detta examensarbete. 
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att belysa förutsättningar för att patienten ska uppleva vården 

som personcentrerad. Resultat diskuteras utifrån teman. Dessa teman belyser sådant inom 

personcentrerad vård som handlar om ett gott bemötande och ett gott partnerskap.  

Resultatet visar att det för att kunna skapa delaktighet och förtroende i vården som 

personcentrerad, är viktigt med ett gott bemötande och att etablera ett gott partnerskap. 

Detta speglas mot Watson (1993, 2008, 2012, 2014), som beskriver att målet med 

omvårdnad är att med hjälp av caritas omvårdnadsfaktorer kunna hjälpa patienten till 

harmoni och upplevd hälsa. Hon beskriver det transpersonella vårdandet, en speciell 

mänsklig samvaro mellan patient och sjuksköterska, med att ha en vilja att bekräfta patienten 

och att ha skicklighet att förstå patientens känslor och tillstånd. Men också att det bygger på 

att ha kraft att sätta sig in i en annan människas livsvärld och förstå att personen har egna 

tankar och känslor och på så sätt försöka se personen bakom patienten, sjukdomen och 

diagnosen. Sjuksköterskan betonar här icke-medicinska processer inom den mänskliga 

omsorgen där omsorgen istället riktar sig mot olika upplevelser av hälsa eller ohälsa. 

Ytterligare vikt läggs vid att etablera en relation med ömsesidig respekt mellan patient, 

dennes anhöriga och professionella vårdare. En aspekt av respekt är att bli behandlad som en 

unik person, inte bara som ett nummer eller som en sjukdom, men också vikten av att få 

framföra sina egna upplevelser av sjukdom och att sjukvårdspersonalen därmed lyssnar till 

den sjuke. Detta speglas mot tidigare forsknings beskrivning av personcentrerad vård som ett 

ökat engagemang i patientens liv och vikten av att se personen bakom patienten eller 

sjukdomen. Vikt läggs även vid att ta hänsyn till patientens individuella behov och diskutera 

utifrån patientens synvinkel (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). 

Resultatet styrks även i Watsons (1993) teori om att vårdare bör bemöta patienten med 

respekt för människans helhet, som är kropp, själ och ande och därför inte bara ska behandla 

själva sjukdomen. Samtidigt ska människan ses som en värdefull person som ska vårdas, 

förstås och respekteras. När sjukvårdspersonal tydligt visar omtanke om patienten ökar 

upplevelsen av förtroende i relationen. Patienten vill bli bemött på ett vänligt, trevlig, artigt, 

ärligt och respektfullt sätt. Resultatet bekräftas och stärks av Watsons (1993) teorier om att 

fokus ska riktas mot den unika personen bakom sjukdomen och att ett engagemang i att 

verka för hälsa och välbefinnande hos patienten är viktigt. Hon beskriver omsorg som en 

konst, att kunna se bortom det fysiska hos personen och att istället kunna se och 

uppmärksamma det själsliga och andliga. Ytterligare framkommer i resultatet, vikten av 

delaktighet och att den ska bygga på patientens behov och åsikter och samtidigt hjälpa 

patienten att känna sig som en partner i vårdandet och som en medlem i teamet. Detta anses 

vara en viktig del när det gäller en positiv upplevelse av vården som personcentrerad. 

Tidigare forskning av McCormack och McCance (2006) påvisar att genom att arbeta med 

patienters uppfattningar och värderingar förstärks en av de grundläggande principerna för 

personcentrerad vård. Motsvarigheten i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) är 

att sjukvården så långt som det är möjligt, ska byggas på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet. Relaterat till Watson (2014) kan det handla om att skapa 

tröstande och hjälpande relationer, att acceptera både positiva och negativa känslor och 

upplevelser samt att som sjuksköterska försöka ta del av patientens existentiella frågor.  



  

 

18 

En av hörnstenarna inom personcentrerad vård är att lyssna till patientberättelsen 

(Edvardsson, 2010). I resultatet framgår vikten av att bli lyssnad till och att bli trodd på och 

att även få bidra med egen kunskap om hur det är att leva med sin sjukdom, detta ger en 

känsla av att det man själv har att tillföra är av betydelse. Att bli lyssnad till bidrar samtidigt 

till att stärka upplevelsen av delaktighet i vårdandet och relationen mellan patient och 

sjukvårdspersonal. I tidigare forskning av Ross, Tod & Clarke (2014) framkommer det 

betydelsefulla i att för att kunna skapa en god relation med en patient är det viktigt att finna 

tid till att lyssna och tala med denne. Resultatet visar att tydlig information är en viktig del i 

vården och att en förutsättning för god kommunikation alltid bör ske på patientens nivå, och 

att sjukvårdspersonalen inte använder sig av medicinska termer utan istället av ord som är 

enklare för patienten att förstå. Detta underlättar för patienten att delta i kommunikationen. 

Ross, Tod & Clarke (2014) beskriver vårdtillfällen med patienter som har svårigheter i att 

kommunicera och därmed inte tydligt kan uttrycka sina behov eller önskningar, men där 

resultatet av sjuksköterskans handlingar avspeglas i patientens ansikte eller kroppsspråk. 

Genom att lära känna patientens närstående kan det underlätta för sjuksköterskan att förstå 

patientens behov, framför allt när det gäller patienter som är oförmögna att själva framföra 

sina önskningar. Även Jangland, Larsson och Gunningberg (2011) fann att det är av betydelse 

att se patienten som en person med individuella behov men också med personliga resurser. 

Genom att lyssna på patienten och tolka kroppsspråk ges sjuksköterskan möjligheter till att 

skapa relationer som krävs för att göra vårdandet personcentrerat. Kjörnsberg, Karlsson, 

Babra & Wadensten (2010) påtalar att det krävs att sjuksköterskan deltar mer i den direkta 

omvårdnaden av patienten för att bättre lära känna patienten, vilket i sin tur ökar 

möjligheterna till en förbättrad helhetssyn för patientens behov. Sjuksköterskans sätt att 

kommunicera har med andra ord inverkan på hur patienterna erfar vården som 

personcentrerad. Detta resultat kan jämföras med beskrivningen i ICN:s etiska kod (2007) 

där det tydligt påtalas att sjuksköterskan har ett ansvar för att patienter får korrekt, tillräcklig 

och lämplig information. Resultatet visar att personcentrerad vård är när vården har fokus på 

patienten och där patienten är aktivt deltagande samt där patientens behov och partnerskap 

står i centrum. Patientens längtan efter att få kontroll över sin sjukdom och genom att 

sjuksköterskan respekterar det individuella hos varje person, skapas möjligheter för 

patienten att återfå självständighet och att återta kontrollen över sitt liv. 

Kunskap om personcentrerad vård behövs för att kunna utöva en så god vård som möjligt och 

tillåta patienten att vara delaktig i sin egen vård och att diskutera vård och behandling 

tillsammans med patienten. Det är av vikt att se patienten till sin helhet och inte enbart som 

en sjukdom eller ett rumsnummer.  Det krävs även kunskap om personcentrerad vård för att 

kunna utvärdera effekten av att utöva personcentrerad vård i vårdarbetet. Resultat visar 

förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad. Patienter anser att 

det är betydelsefullt att bli inbjuden till att delta i sin egen vård, diskutera tänkbara 

behandlingar och vård samt att bli respekterad som en enskild person med enskilda behov 

och åsikter. Watson (1993) talar om att patienten är en enskild person och men det ska inte 

skiljas på kropp, själ och ande hos denne person. Det är också av betydelse att skapa en god 

relation mellan patient och sjuksköterska och denna relation likställs med Watsons (2008) 

syn på den mänskliga relationen. Något oförutsett var vikten av att humor framgår som en 
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bidragande faktor till att vårdpersonal och patienter ska kunna skapa en god 

mänskligrelation med varandra och ge möjlighet till att nå patientens emotionella behov. 

6.2 Metoddiskussion 

Den valda metoden till arbetet är en systematisk litteraturstudie. Valet av denna metod 

grundade sig på examensarbetetes syfte som är att belysa förutsättningar för att patienten 

ska uppleva vården som personcentrerad. Denna metod anses vara lämplig för att belysa 

patientens upplevelse av valt fenomen vilket kvalitativa artiklar har som mål att göra. Från 

början valdes en allmän litteraturöversikt som metod då inga avgränsningar behövde göras 

till kvalitativa och kvantitativa artiklar. Dock valdes endast kvalitativa artiklar då de 

kvantitativa artiklar som framkom inte svarade på syftet, detta framgick då abstract hade 

lästs. Därför valdes en systematisk litteraturstudie som forskningsmetod. En systematisk 

litteraturstudie anses vara bra för att studera förutsättningar för att patienten ska uppleva 

vården som personcentrerad. Dock kan en viss svaghet med metoden ses. För att bättre 

kunna tydliggöra förutsättningar för att patienten ska uppleva vården som personcentrerad 

hade kanske analys av intervjuer eller självbiografiska böcker varit ett tillförlitligare 

alternativ, för att undvika eventuella tidigare tolkningar. Detta examensarbete anses ha hög 

tillförlitlighet då metoddelen är väl beskriven och resultatet har kontrollerats med de studier 

som ligger till grund för resultatet för att undvika att de beskriva patientupplevelserna i 

originalartiklarna frångåtts. Forsberg och Wengström (2013) beskriver tillförlitlighet som att 

arbetet ska kunna genomföras från början till slut under likartade förhållanden med liknande 

resultat. Den valda metodens fördel anses vara att möjligheten till att identifiera nya fynd 

utifrån granskning och analys av kvalitativa artiklar finns. En styrka i arbetet är att artiklarna 

som ligger till grund för analysen består av rikligt med referenser vilket därmed anses säkra 

att artiklarna uppfyller kriteriet på att de är trovärdiga. Ytterligare styrkor i resultatet är att 

innehållet i artiklarna som ligger som grund för resultatet svarar mot syftet samt att båda 

författarna aktivt har deltagit under hela arbetets process och tillsammans skapat syftet. 

Resultatet är skrivet utifrån analys av artiklar från olika länder vilket kan anses som 

ytterligare en styrka då det anses av Polit och Beck (2012) att ett arbete är mer överförbart 

om studier från olika länder innefattas. Resultatet kan ha påverkats av feltolkningar av 

textens helhet eller av brister i översättningen från engelska till svenska. Det skapades två 

teman och fem subteman för att frambringa en tydligare förståelse och underlätta för läsaren 

att följa resultatet. Från början bestod resultatet av fler teman och underteman, men vid 

ytterligare granskning upptäcktes det att många teman och underteman gick in i varandra 

och hade liknande innebörd, därför skapades endast dessa två teman respektive fem 

subteman. Då resultatet bygger på tio artiklar som efter analys anses påvisa likartade 

slutsatser, betraktas examensarbetet trovärdigt. Om fler artiklar hade inkluderats i arbetet 

kunde resultatet blivit mer omfattande då Polit och Beck (2012) påtalar att antalet studier 

påverkar ett arbetets trovärdighet, och ju större antal studier som ligger som grund för 

arbetet, desto mer ökar trovärdigheten. Friberg (2012) påtalar att analysen i en 

litteraturstudie skiljer sig från analyser av till exempel intervjuer och observationer, och 

eftersom analysen i detta arbete bygger på redan bearbetat material kan resultatet bli ett 
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annat än vad som avsetts till studier. För att öka tillförlitligheten på detta arbete har 

granskningsfrågor använts och dessa har använts utifrån Fribergs (2012) förslag. Detta har 

gjorts för att få fram artiklar med så hög kvalitet som möjligt. En svaghet med arbetet kan 

vara att det blev många sökträffar när material söktes fram och endast 10 artiklar användes 

till analysen. För att förhindra detta kunde ytterligare begränsningar av årtalen gjorts samt 

fler sökordskombinationer använts. Arbetet utgår från Evans (2002) beskrivning av en 

beskrivande syntes och Fröbergs (2012) beskrivning av vad en systematisk litteraturstudie är, 

vilket ökar giltigheten. Polit och Beck (2012) påtalar att valet av metod påverkar giltigheten. 

Granskär och Höglund-Nielsen (2012) framför att giltighet är när det som presenteras i ett 

vetenskapligt arbete är sanningsenligt med originalkällans innehåll och att analysprocessen 

är tydligt beskriven. För att uppnå detta har nyckelfynden kontrollerats och jämförts med 

respektive artikel och analysens gång är väl beskriven.   

Problem uppstod när nyckelfynd skulle tas ut då en del resultat i de valda studierna 

presenterade sina resultat på ett sammanfogat sätt vilket utgjorde svårigheter i analysarbetet. 

Problemet löses genom gemensam diskussion och analys av studierna, det innebar att det 

blev enklare att finna nyckelfynd. En annan svårighet var att utforma teman och olika 

subteman under analysens gång. Detta på grund av att en del nyckelfynd passade under flera 

subteman. Problemet löstes genom att en diskussion fördes om de olika teman och subteman 

som skapats från början. Detta resulterade i att alla teman och subteman slutligen ändrade 

namn och nyckelfynden sattes in under passande teman och subteman. Det anses som styrka 

att detta examensarbete är skrivet av två personer som båda har kunnat bidra med tankar 

och reflektioner under arbetets gång. Artiklarna lästes och sedan fördes en diskussion om 

dessa och om hur artikelns innehåll uppfattats, och om resultatet hade uppfattats likartat, vid 

analys av artiklarna. Då egna åsikter och tolkningar i största mån har undvikts i resultatet 

kan det anses ha ökat trovärdigheten. Då oenighet uppstod fördes en diskussion där båda fick 

komma till tals och föra fram sina argument och slutligen skapades en lösning som båda var 

överens om. En annan del som anses som styrka i detta arbete är att ett kritiskt 

förhållningssätt har tillämpats genom hela arbetets gång, vilket innebär att finna brister i det 

som skrivs. Detta anser Friberg (2012) är viktigt vid granskning och analys av artiklar. 

Examensarbetets resultat har granskats och reflekterats samt diskuterats och fokus på syftet 

har funnits genom hela arbetet.  

6.3 Etikdiskussion 

Inga medvetna etiska problem har uppstått och de i bakgrunden beskrivna etiska 

övervägandena har efterföljts. Ingen form av plagiat eller förfalskning har medvetet 

förekommit och referering har skett utifrån APA-manualen. Referenser har angivits korrekt i 

arbetet och alla artiklar i resultatet är godkända av en etisk kommitté och har genomgått peer 

review. Alla granskade artiklar som besvarar syftet har använts i resultatet och inget som 

framkommit i artiklarna har medvetet dolts. Alla granskade artiklar är skrivna på engelska 

och använda citat är skrivna ordagrant för att ingen misstolkning eller egentolkning vid 

översättning till svenska ska kunna ske. Det kan dock inte säkerställas att inte några 
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omedvetna tolkningar av innebörden av engelska uttryck kan ha gjorts eftersom engelska inte 

är vårt modersmål. Det kan därför kanske i någon mån ha påverkat analysen.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbete var att belysa förutsättningar för att patienten ska uppleva vården 

som personcentrerad. Resultatet beskriver upplevelser av att bli respekterad som en enskild 

person med unika behov, bakom sjukdom och diagnos. Detta skapar möjligheter för 

patienten att återfå självständighet och kontroll. Det som framgår som tydligast är vikten av 

att få vara delaktig i sin egen vård, men att det förekommer tillfällen då patienten inte getts 

möjlighet att vara delaktig, vilket är en grundsten i personcentrerad vård. Detta kan skapa 

misstro till vården.  Relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivs, där vikt bör läggas 

på att mötas på ett personligt plan. Samtidigt anses kommunikation vara en viktig del i 

personcentrerad vård, att diskutera vården tillsammans med patienten och inte enbart 

vårdare emellan. Vilket annars kan göra att patienten tappar tron på vården samt misstro 

uppstår. Patienterna upplever att de återfått kontroll över sina liv med hjälp av 

personcentrerad vård.  

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 

Fortsatt forskning behöver göras inom detta område för att personcentrerad vård är en viktig 

del i vårdandet. Alla sjuksköterskor bör ha en insikt i vad personcentrerad vård är och hur 

den upplevs av patienterna. För att kunna skapa denna insikt krävs det ytterligare forskning 

kring vad patienter har för erfarenheter av vården som personcentrerad samt hur anhöriga 

erfar den. Det krävs också insikt i vilka förutsättningar som behövs för att patienten ska 

uppleva vården som personcentrerad. Det kan även vara väsentligt att forska kring hur 

personcentrerad vård kan påverka patienters hälsa och tillfrisknande. Det behövs fortsatt 

forskning för att kunna utvärdera effekten av personcentrerad vård och för att ta reda på om 

personcentrerad vård kan bidra till bättre hälsa för patienten. Ytterligare forskning där det 

sker en jämförelse mellan vården som personcentrerad och traditionell, i de fall 

vårdinrättningen övergått till personcentrerad vård kan behövas. Framför allt där jämförelse 

görs kring vårdresultat som belyser huruvida patienternas omvårdnadsbehov har 

tillgodosetts för den enskilda. 
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BILAGA A; SÖKMATRIS 

 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Valda 
artiklar 

8/12-14 Cinahl 
plus 

Patient-centred 
care AND 

experience AND 
patient 

Peer reviewed, 
2008-2014, 
engelska. 

117 2 

8/12-14 Cinahl 
plus 

Person-centered 
care AND 

experience AND 
patient* 

Peer reviewed, 
2008-2014, 
engelska. 

37 1 

8/12-14 Cinahl 
plus 

Patient-centred 
nurs* AND 

patient AND 
views 

Peer reviewed, 
2008-2014, 
engelska.  

11 2 

8/12-14 Pubmed Person-centred 
care AND 

experience AND 
patient  

Engelska, 2008-
2014. 

92 3 

10/12-14 Swemed Person-centred 
care AND 

experience AND 
patient 

Peer reviewed, 
Engelska, 2008-

2014. 

85 1 

10/12-14 Cinahl 
plus 

Berry picking What is important 
for patient 

centred care? A 
qualitative study 

about the 
perceptions of 
patients with 

cancer. 
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BILAGA B; ARTIKELMATRIS 

 Syfte Metod Resultat Granskning 

Titel: Experiences of 

person-centred care – 

patients´perceptions: 

qualitative study. 

 

Författare: Tariq 

Saleem J Alharbi, Eric 

Carlström, Inger Ekman, 

Anders Jarneborn & 

Lars-Eric Olsson.  

 

Tidskrift: BMC 

Nursing.  

 

Årtal: 2014 

Att undersöka om patienter 

upplevt interaktioner med 

partnerskap i den nya 

vårdmodellen (GPCC).  

Kvalitativ studie genom 

intervjuer. Deduktiv 

innehållsanalys användes.  

Personcentrerad vård har 

utövats även om en del 

deltagare inte har upplevt det. 

Att bli hörd och respekterad 

samt bli sedd som människa, 

och inte bara som sin 

sjukdom är delar som 

framkommer.  

Medel. 

Titel: The meaning of 

the experiences of 

persons with chronic 

pain in their encounters 

with the health service.  

 

Författare: Karin Säll 

Hansson, Bengt 

Fridlund, David Brunt, 

Bo Hansson & Mikael 

Rask. 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Syftet med studien var att 

undersöka kroniskt 

smärtpåverkade personers 

erfarenheter i mötet med 

vårdpersonal.  

En beskrivande design 

med en fenomenologisk 

design som bygger på ett 

vårdvetenskapligt 

perspektiv med fokus på 

mänsklig upplevelse. 

Dataanalysen gjordes 

genom flera läsningar av 

de transkriberade 

intervjuerna för att få en 

helhet.  

Att delta i sin egen vård och 

ses som en helhet var viktigt. 

Vikten av att ses som en 

person och inte enbart som en 

patient med smärta belyses. 

Bli sedd som människa med 

självuppskattning och 

värdighet och inte ifrågasättas 

poängteras.  

Hög. 
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Sciences.  

 

Årtal: 2011. 

Titel: What is important 

for patient centred care? 

A qualitative study 

about the perceptions of 

patients with cancer. 

 

Författare: Kirsti Kvåle 

& Margareth Bondevik. 

 

Tidskrift: Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences.  

 

Årtal: 2008. 

Syftet var att få en insikt i 

cancerpatienters uppfattningar 

av vikten av att bli respekterad 

som partner och medverka i 

beslut gällande de själva.   

Kvalitativ metod genom 

intervjuer och en 

innehållsanalys gjordes.  

Det framkom tre teman som 

har betydelse för en 

patientcentrerad vård ur ett 

patientperspektiv. Dessa tre 

var egenmakt, medverka i 

beslut gällande behandling av 

sjukdomen och ett gott 

partnerskap mellan patient 

och vårdare.    

Hög. 

Titel: The meaning and 

value of taking part in a 

person-centred arts 

programme to hospital-

based stroke patients: 

findings from a 

qualitative study. 

 

Författare: Matt 

Baumann, Simon Peck, 

Carrie Collins & Guy 

Eaders. 

 

Tidskrift: Disability and 

Rehabilitation.  

Syftet med studien var att 

undersöka möjligheterna att 

med hjälp av ett 

personcentrerat program 

förbättra emotionellt och 

mentalt välbefinnande hos 

patienterna.  

Kvalitativ studie med hjälp 

av patientintervjuer och 

detaljerad deskriptiv 

analys där teman skapades.   

Genom att delta i 

personcentrerat program 

förbättrades patienternas 

psykiska välbefinnande. De 

kände sig i kontakt med jaget, 

en känsla av samhörighet, att 

de blev behandlade som 

individer och inte som 

patienter, med också att 

personalen hade tid för dem. 

Medel. 
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Årtal: 2013. 

Titel: Patients’ 

perspectives of bedside 

nursing handover.  

 

Författare: Anne 

McMurray, Wendy 

Chaboyer, Marianne 

Wallis, Joanne Johnson 

& Tanya Gehrke.  

 

Tidskrift: Collegian. 

 

Årtal: 2011. 

 Syftet med denna studie var att 

undersöka patienternas 

upplevelse av eget deltagande 

under patientöverlämning vid 

personalens skiftbyten. 

Beskrivande fallstudie 

genomfördes med 10 

patienter. Dataanalysen 

gjordes genom en tematisk 

innehållsanalys.  

Fyra teman framkom. Det 

första var att patienterna 

uppskattade att de sågs som 

en partner i sin egen vård. Det 

andra var att de såg en 

möjlighet att deltaga i 

kommunikationen vid 

patientöverlämnandet och 

kunna rätta eventuella fel av 

informationen till den 

övertagande personalen. Det 

tredje var att vissa patienter 

föredrog ett passivt 

engagemang och det fjärde 

var att patienter såg 

överlämnandet som ett 

samspel mellan sjuksköterska 

och patient.  

Medel. 

Titel: Putting the 

’patient’ back into 

patient-centred care: An 

education perspective.    

 

Författare: Linda M. 

Ferguson, Heather Ward, 

Sharon Card, Suzanne 

Sheppard & Jane 

McMurtry. 

 

Tidskrift: Nurse 

Syftet med denna studie var att 

undersöka hur patienter 

beskriver sina erfarenheter och 

egna roller i teamet som ger 

akut medicinsk vård. Fokus låg 

på patienternas upplevelse av 

patientcentrering.  

Kvalitativ studie genom 

intervju med 18 patienter 

och åtta 

familjemedlemmar. 

Analys utfördes genom att 

utforska teman som 

framkom.  

Det framkom fem teman. Det 

första var att patienterna ville 

bli respekterade av 

vårdgivare, det andra var att 

tillit mellan patienter och 

vårdpersonal var avgörande 

för relationen, det tredje var 

att få uppdaterad information 

om sin behandling var viktigt 

för patienterna, det fjärde var 

patienternas uppfattningar om 

grupprelationer och det sista 

Hög. 
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Education in Practice. 

 

Årtal: 2013. 

var att patienterna var nöjda 

med omvårdnaden och hur de 

kände att patientcentrerad 

vård bör utföras.  

Titel: A patient-centred 

approach to assisted 

personal body care 

for patients hospitalised 

with chronic obstructive 

pulmonary disease. 

 

Författare: Annesofie L 

Jensen, Tina W Vedelø 

& Kirsten Lomborg.  

 

Tidskrift: Journal of 

Clinical Nursing.  

 

Årtal: 2013. 

Syftet var att utforska 

patienters upplevelse av att få 

patientcentrerad personlig 

kroppsvård.  

Kvalitativ studie. QOA – 

qualitative outcome 

analysis. Har en tolkande 

beskrivning.  

Alla patienter upplevde 

patientcentrerad vård 

annorlunda mot vad de 

tidigare hade upplevt. Den 

mest grundläggande 

förändringen var att få vara 

en aktiv del i ett projekt. Tre 

dimensioner framkom: 

tydliga tecken på bekräftelse, 

tillräckligt uppmärksammade 

från personalen och säkerhet.   

Medel. 

Titel: Patients’ views of 

patient-centred care: a 

phenomenological case 

study 

in one surgical unit. 

 

Författare: Amy 

Marshall, Alison Kitson 

& Kathryn Zeitz.  

 

Tidskrift: Journal of 

Advanced Nursing.  

 

Syftet var att utforska 

patienters erfarenheter av 

vården och uppfattning om vad 

patientcentrerad vård innebär 

för dem.  

Kvalitativ forskningsstudie 

genom intervjuer. 

Fenomenologisk analys.  

Det framkom att deltagarna 

var obekanta med begreppet 

patientcentrerad vård men 

kunde ändå beskriva vad det 

betydde för dem. Tre teman 

framkom: samhörighet, 

delaktighet och lyhördhet.  

Hög. 
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Årtal: 2012.  

Titel: Pain from the 

Inside: Understanding 

the Theroretical 

Underpinning of Person-

Centered Care Delivered 

by Pain Teams.  

 

Författare: Michelle 

Howarth, Tony Warne & 

Carol Haigh.  

 

Tidskrift: Pain 

Management Nursing.   

 

Årtal: 2014. 

Syftet med studien var att 

skapa förståelse för 

personcentrerad vård utifrån 

perspektiv från både patienter 

med kronisk ryggsmärta och 

det multiprofessionella team 

som tog hand om dem.  

Kvalitativ metod genom 

semistrukturerade 

intervjuer under ett år med 

17 patienter med kronisk 

ryggsmärta. Dataanalysen 

gjordes rad för rad för att 

identifiera koder för att 

utveckla teman.  

Det framkom fem kategorier. 

Dessa var värdering av 

vårdare, individuell 

behandling, att återupptäcka 

sin personlighet, att få 

kontroll över sitt liv. Dessa 

kategorier hjälpte till att 

skapa en förståelse för de 

personcentrerade processerna.  

Hög. 

Titel: The Experience of 

Care at Nurse-Led 

Rheumatology Clinics. 

 

Författare: Sidona-

Valentina Bala, Karin 

Samuelson, Peter Hegell, 

Björn Svensson, Bengt 

Fridlund & Karin 

Hesselgard.  

 

Tidskrift: 

Musculoskeletal Care.  

 

Årtal: 2012. 

Syftet med studien var att 

beskriva hur personer med 

reumatoid artrit (RA) upplever 

vården ledd av svenska 

sjuksköterskor på en 

reumatologisk 

öppenvårdsmottagning.  

18 patienter med RA som 

haft minst tre 

dokumenterade 

kontakttillfällen med en 

sjuksköterska på 

mottagningen intervjuades. 

Dataanalysen utfördes med 

en kvalitativ 

innehållsanalys.  

Tre kategorier framkom. 

Vilka var social miljö, 

professionellt förhållningssätt 

och värdeskapande åtgärder. 

Social miljö framkom som 

viktig del i vårdupplevelsen, 

och ett individinriktat 

beteende bidrog till skapandet 

av goda relationer. 

Sjuksköterskans 

förhållningssätt upplevdes 

som empatiskt och skickligt 

samt stödjande. Vården 

beskrevs som personcentrerad 

och kompetent då den var 

grundad på individens unika 

Medel.  
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erfarenheter.  
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Artikelförfattare Poäng 

Hansson. K, S., Fridlund, B., Brunt, D., 
Hansson, B., & Rask, M. 

13 

Bala, S. V., Samuelson, K., Hagell, P., 
Svensson, B., Fridlund, B., & Hesselgard, K.  

10 

Howarth, M., Warne, T., & Haigh, C. 11 

Jensen, A. L., Vedelø, T. W., & Lomborg, K. 9 

Ferguson, L. M., Ward, H., Card, S., 
Sheppard, S., & McMurtry, J.  

11 

Marshall, A., Kitson, A., & Zeitz, K. 11 

Baumann, M., Peck, S., Collins, C., & Eades, 
G.  

9 

Kvåle, K., & Bondevik, M.  12 

Alharbi, T. S., Carlström, E., Ekman, I., 
Jarneborn, A., & Olsson, L. E.  

10 

McMurray, A., Chaboyer, W., Wallis, M., 
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BILAGA D; GRANSKNINGSFRÅGOR 

Granskningsfrågor utifrån Fribergs (2012) förslag på frågor. 
 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta 
i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är 
dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning 
beskriven i bakgrunden? Hur är denna i så fall 
beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersoner beskrivna? 

Hur analyserades data? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter 
ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

För det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras 
metoden i så fall? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t. ex. 
vårdvetenskapliga antaganden? 
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