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What patients want is not rocket science, which is really unfortunate because if it were rocket science, 

we would be doing it. We are great at rocket science. We love rocket science. What we’re not good at 

are the things that are so simple and basic that we overlook them (http://planetree.org). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskans kliniska arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt som 

genomsyrar omvårdnadsarbetet i att skapa vårdrelationer och patientdelaktighet. God vård är 

allt mer jämställt med begreppet personcentrerad vård, att se människan och personen i 

patienten. Syfte: Att utforska hur personcentrerad vård kan utföras i sjuksköterskans kliniska 

arbete. Metod: En litteraturstudie av 20 artiklar har genomförts. Resultat: Analysen 

genererade ett antal strategier som presenterades i fem teman: Att se personen, Att lyssna, Att 

skapa relationer, Att visa respekt och empati, Att skapa stödjande miljö. Slutsats: Det är 

essentiellt att förstå att trots varierande strategier är det nödvändigt att flera strategier bör 

tillgås för att uppnå personcentrerad vård i alla situationer. Klinisk betydelse: Denna studie 

bidrar med kunskap om vad personcentrerad vård innebär och ger ökad insikt i hur det kan 

uppnås i det dagliga kliniska arbetet.  

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling 

 

 

ABSTRACT 

Background: The nurse work within an ethical framework that provides guidelines in the 

requirements of establishing nurse-patient relationships and in shared decision making. Good 

quality in nursing care depend on to what degree the nurse meet these requirements, which is 

equated to patient-centered care: to place the person of the patient in the center of care. Aim: 

To explore how patient-centered care may be performed in the nurse’s clinical setting. 

Methods: A literature review of 20 articles was performed. Results: The analysis resulted in 

various strategies. These strategies are presented in five main themes: To see the person, To 

listen, To create relationships, To show respect and empathy, To create healing environments. 

Conclusion: Despite the fact that there are various strategies, it is essential to understand that 

a combination of them is needed, in order to truly fulfil person-centered care. Clinical 

significance: This study may contribute to knowledge on how patient-centered care may be 

achieved in the everyday clinical setting.  
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1. INTRODUKTION 

Den verksamhetsförlagda utbildningen på sjuksköterskeprogrammet gav tillfälle till 

observation av sjukvårdpersonalens bemötanden i det dagliga arbetet. Vi observerade att 

personalen ofta använde sig av värderande ord vid överrapportering och vid flertal tillfällen 

uttryckte vårdare att en patient var besvärlig. Värderande ord vid överlämning kan leda till att 

nästa vårdare har fördomar och en negativ inställning redan innan första mötet med patienten. 

En negativ attityd kan komma att lysa igenom mötet och påverka patientens upplevelse av 

vården. Hur påverkar det vårdrelationen? Ett intresse väcktes att ta reda på hur dessa beteende 

kan bemötas. Varför anses en patient vara “besvärlig”? Om sjuksköterskan anser en patient 

som “besvärlig”, kan hen då verkligen skapa en god vårdrelation och säkerställa en 

personcentrerad vård? 

 

Överrapportering mellan skiften kan innebära en riskfylld aktivitet där missförstånd i 

kommunikation ofta uppstår, vilket kan resultera i vårdskador (Jakobsson, Orton & Bolin 

Wiechel, 2013). En gemensam metodik kan leda samtalet mellan vårdgivare åt rätt riktning, 

bort från subjektiva värderingar till att endast det som är relevant för den fortsatta vården av 

patienten rapporteras. Det är denna arbetshypotes som är utgångspunkten i vårt arbete.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Sjuksköterskans kliniska arbete 

Sjuksköterskan har i sitt arbete många medicinska uppgifter, men hens specifika 

ansvarsområde är omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2010). 

 

2.1.1 Omvårdnad 

Omvårdnad sker på personnivå, vilket innebär att den omvårdnadsvetenskapliga kunskapen 

utgår från människan som en helhet och inte från till exempel ett organ (Willman, 2009). 

Omvårdnaden utgår från en humanistisk grundsyn där människan ses som aktiv, skapande och 

en del i ett sammanhang (SFS, 2010). Människan betraktas som ett handlande subjekt, vilket 

innebär att hen är en fri individ med förmåga att ta ansvar och fatta beslut (Willman, 2009). 

Enligt denna syn kan omvårdnadshandlingar till exempel vara att förmedla hopp, vara 

autentiskt närvarande, aktivt lyssna och vårda kroppen. Människan är unik och icke 

reducerbar, vården ska därmed individanpassas och ha ett helhetsperspektiv (ibid.). 

Omvårdnaden strävar efter att patienten ska vara medskapande och delaktig i sin egen vård, så 

långt det är möjligt (SSF, 2010). 

 

Om vårdklimatet upplevs främja en god eller mindre god omvårdnad avgörs av den fysiska 

miljön, människors beteende i miljön, samt den värdegrund som finns eller saknas i miljön 

(Edvardsson & Wijk, 2009). När den fysiska miljön upplevs bortglömd eller oviktig kan det 

resultera i minskat förtroende för vårdpersonalen. Patienter kan tolka det som att om 

personalen inte bryr sig om miljön så bryr de sig inte heller om människorna de vårdar (ibid.). 

Målet med omvårdnaden är att främja patientens hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa 

och lindra lidande (SSF, 2010). Allt lidande går inte att lindra. Sjuksköterskan ska försöka 

lindra lidande i den mån det går och undvika att orsaka patienten lidande. Lidande kan, 

förutom från ohälsa, även härröra från patientens livssituation eller orsakas av vården. Ett 

bemötande där patienten känner sig kränkt eller komplikationer på grund av felaktig 

behandling är exempel på vårdlidande. Genom att bekräfta patientens lidande och visa sig 

tillgänglig ökar patientens möjlighet att försonas med sitt lidande (ibid.). 
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2.1.2 Etik 

Socialstyrelsen (2005) beskriver att den värdegrund som ska genomsyra en sjuksköterskas 

arbete är en humanistisk människosyn, respekt för patientens autonomi, integritet, värdighet 

och trosuppfattning, samt att utifrån patientens behov föra deras talan. Syftet med en 

värdegrund är att skapa en gemensam etisk plattform och ett gemensamt förhållningssätt som 

grund för det dagliga arbetet (SSF, 2010). Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt enligt den etiska kod som International Council of Nurses [ICN] har fastställt 

(Socialstyrelsen, 2005). Där anges: 

 

Inherent in nursing is a respect for human rights, including cultural rights, the right to life and choice, to 

dignity and to be treated with respect. Nursing care is respectful of and unrestricted by consideration of 

age, colour, creed, culture, disability or illness, gender, sexual orientation, nationality, politics, race or 

social status (ICN, 2012, s.1). 

 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 1§, kap. 6 anger att patienten ska visas omtanke och 

respekt. Vidare fastställer Häslo- och Sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 2a§ att vården ska 

bygga på respekt för patientens autonomi och integritet. 

 

2.1.3 Delaktighet 

Enligt Socialstyrelsen (2005) är förmågan att möjliggöra optimal patientdelaktighet en av 

komponenterna som behövs för att skapa en god och säker vård. Patientsäkerhetslagen (SFS 

2010:659) 1§, kap. 6 anger att vården ska utformas och genomföras tillsammans med 

patienten. Lyttle och Ryan (2010) skriver att patientdelaktighet involverar aktiviteter som 

stödjer patientens självständighet, till exempel möjligheten att bli lyssnad på och att få tydlig 

information om sin vårdplan. Intstitute Of Medicine (IOM, 2001) skriver att sjuksköterskan 

bör se till att patienten får den information som behövs för att de ska kunna fatta beslut om sin 

egen vård. Hälso- och sjukvården ska kunna anpassa sig efter patientens preferenser och 

uppmuntra till gemensamt beslutstagande (ibid.). Patientsäkerhetlsagen (SFS 2010:659) 6§, 

kap. 6 säger att den som har ansvaret för en patient ska försäkra sig om att patienten ges 

individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd samt om vilka behandlingsmetoder 

som finns. När patienten uppmuntras till att ta en aktiv roll i sin vård höjs kvalitén och 

effektiviteten av vården samtidigt som patientens hälsostatus kan förbättras (Davis, Sevdalis, 

Pinto, Darzi & Vincent, 2011). 
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2.1.4 Vårdrelation 

Socialstyrelsen (2005) anger att en sjuksköterska ska ha förmåga att tillvarata det friska hos 

patienten, samt möta och uppmärksamma patientens sjukdomsupplevelse och lidande. En 

stabil och förtroendefull vårdrelation kan vara avgörande för patientens tillfrisknande (IOM, 

2001). I HSL (SFS 1982:763) 2a§ anges att vården ska främja goda kontakter mellan patient 

och vårdare. Vårdrelationen kan ses som en grundläggande dimension i vårdandet och utgör 

själva kärnan i omvårdnaden (Halldorsdottir, 2008). Genom ett äkta möte med sjuksköterskan 

möjliggörs förutsättningar för att uppnå målet med omvårdnaden, patienten ska inte bara 

överleva sjukdomen, utan uppnå välbefinnande (Clebeson de Oliveira, Rosendo da Silva, 

Neucivânia de Medeiros, de Queiroz & Guimarães, 2015). 

 

Enligt Halldorsdottir (2008) måste det finnas förutsättningar för att en vårdrelation ska 

utvecklas, så som att en sjuksköterska bör uppfattas av patienten som genuint vårdande och 

kompetent, samt ha en kombination av professionell kunskap och vishet. Halldorsdottir 

(2008) visar i sin studie att utan en vårdrelation finns inget förtroende, vilket resulterar i 

begränsad kommunikation och utrymme att samarbeta och förhandla om vården. Patienterna i 

studien upplevde en känsla av utanförskap och beskrev vårdrelationen som icke vårdande, 

icke omhändertagande och att den saknar medkänsla (ibid.). En ojämn och osund maktbalans i 

vårdrelationen medför onödigt vårdlidande (Henderson, 2003; Lilja Andersson, 2012). Utan 

en välfungerande vårdrelation finns en risk att sjuksköterskan stämplar patienten som 

“besvärlig”, som därmed erfar sämre vård (Henderson, 2003). För att utveckla en vårdrelation 

med kvalitet behövs ett positivt bemötande där kommunikation utgör själva 

grundfundamentet och har avgörande betydelse för patientens tillfrisknande (McCabe, 2002; 

O'Hagan et al, 2014). Kommunikation handlar om en ömsesidig process där meddelanden 

sänds och tas emot, både verbalt och ickeverbalt (McCabe, 2002).  

 

2.1.5 Sjuksköterskans kompetensområde 

Ett avgörande kompetensområde för sjuksköterskan är förmågan att söka och använda 

evidensbaserad kunskap för att kunna vara uppdaterad i den snabba kunskapsutvecklingen och 

möta upp ökat krav på förbättrad kvalitet (Socialstyrelsen, 2005). Yrket ställer ständigt nya 

krav på självständigt arbete, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och 

professionellt ansvar. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskan ha förmåga att 
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analysera styrkor och svagheter i den egna professionella kompetensen samt ha en förmåga att 

kritiskt reflektera över befintliga rutiner och metoder. Att vara medveten och ha kontroll på 

sina egna känslor och använda ett kritiskt tänkande är viktiga egenskaper hos en sjuksköterska 

då beslut och problemlösning tillhör vardagen (Mun, 2010). 

 

2.2 Personcentrerad vård 

Hörnsten (2013) anger att det är en uppfattning att det pågår ett paradigmskifte mot ökad 

personcentrerad vård som en reaktion på att enbart se patienten i termer som organ och 

sjukprocesser. Från att tidigare fokusera på patientens behov fokuserar personalen mer på 

patientens resurser (ibid.). 

 

2.2.1 Definition 

Personcentrerad vård anses allt mer vara detsamma som god vård och det finns många olika 

definitioner av begreppet (Edvardsson, 2010). Personcentrerad vård innebär att sjuksköterskan 

har ett holistiskt synsätt och ser människan bakom diagnosen, symtomen eller beteendet, samt 

sätter sig in i patientens situation och ser världen utifrån hens synvinkel (Edvardsson, 2010; 

McCormack & McCance, 2010). Vidare handlar det om att respektera individen, bekräfta 

personligheten, skapa en god vårdrelation, uppmuntra till patientdelaktighet samt ha ett 

förutsättningslöst positivt bemötande (ibid.). 

 

Personcentrerad vård uppstår när patienten involveras i planeringen och genomförandet av 

vården istället för att se hen som det passiva målet i en medicinsk insats (Hörnsten, 2013). 

IOM (2001) beskriver personcentrerad vård som respektfull mot och mottaglig för 

individuella preferenser, behov och värderingar. Vården ska vara utformad för att möta de 

vanligaste behoven, men ska samtidigt ha möjlighet att anpassas efter individen. Patientens 

värderingar ska styra alla kliniska beslut (ibid.). 

 

2.2.2 Personcentrerad vård i det kliniska arbetet 

Det är viktigt att som sjuksköterska ta reda på vad patienten har för värderingar och hur hen 

uppfattar omvärlden (McCormack & McCance, 2010). McCormack och McCance (2010) 
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skriver att sjuksköterskan även bör granska sig själv och vara medveten om sina egna 

värderingar och övertygelser. Denna självkännedom är viktig när sjuksköterskan tillsammans 

med patienten ska fatta viktiga beslut angående hens vård (ibid.). 

 

I McCabes (2003) studie upplevde patienterna personcentrerad kommunikation när 

sjuksköterskan hade ett personligt bemötande, en öppen och ärlig kommunikation, ställde 

frågor till patienterna och bemötte dem som individer. Enligt en studie av O'Hagan et al. 

(2014) likställde patienterna begreppet effektiv kommunikation med personcentrerad 

kommunikation. Det överordnade temat var vilket bemötande sjuksköterskan hade gentemot 

patienten, samt hur inkluderande och lyhörd sjuksköterskan var inför patientens behov. 

Patienter i studien noterade egenskaper som förmågan att känna in och anpassa information, 

vara vänlig, respektfull, engagerad och empatisk, samt att visa närvaro genom ickeverbal 

kommunikation som fysisk närvaro och ögonkontakt (ibid.). 

 

Goode, Melby och Ryan (2014) undersöker möjligheterna för att bedriva personcentrerad 

vård genom att fokusera på vårdpersonalens attityder där begrepp som okunskap och rädslor 

lyfts fram som hinder. Det vanligaste hindret anses vara tidsbrist, men personcentrerad vård är 

inget en ägnar sig åt när det finns tid över (Hörnsten, 2013). Det är ett systematiskt arbetssätt 

som kräver planering och kvalitetssäkring (ibid.). Det är svårt att utvärdera hur pass 

personcentrerad vård en avdelning bedriver, men det påtagligaste måttet sägs vara patientens 

känsla av tillfredsställelse (McCormack & McCance, 2010). 

 

Även om de flesta vårdare hävdar att de arbetar personcentrerat idag så görs det i verkligheten 

i liten utsträckning (Grenness, Hickson, Laplante-Lévesque & Davidson, 2014; Hörnsten, 

2013). Att implementera personcentrerad vård i det kliniska arbetet är svårt och kräver mer än 

enstaka punktinsatser (Perez-Merino, 2014; McCormack & McCance, 2010). Det krävs att 

hela arbetslaget på vårdavdelningen anammar synsättet kring personcentrerad vård (Clebeson 

de Oliveira et al., 2015). 

 

3. PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskans kliniska arbete ska utgå från en humanistisk människosyn och präglas av ett 

etiskt förhållningssätt. Förutsättningar för att skapa en god och säker vård är sjuksköterskans 
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förmåga att skapa äkta möten och möjliggöra optimal patientdelaktighet. Vi är mitt inne i ett 

paradigmskifte där god vård är allt mer jämställt med begreppet personcentrerad vård, att se 

människan och personen bakom patienten. Trots detta är det långt ifrån alla kliniska 

verksamheter som idag bedriver en personcentrerad vård. Om vården inte utformas utifrån 

patientens behov och resurser finns det en risk för negativa konsekvenser för omvårdnaden 

som kan resultera i vårdskador. Patienter kan uppleva ett onödigt vårdlidande och brister i sin 

rättighet till delaktighet. 

 

4. SYFTE 

Syftet med studien var att utforska hur personcentrerad vård kan utföras i sjuksköterskans 

kliniska arbete. 

 

5. METOD 

5.1 Design 

Detta arbete är en allmän litteraturöversikt med en kvalitativ ansats. Ett systematiskt val av 

texter inom ett avgränsat område har utförts som har relevans för sjuksköterskans 

kompetensområde inom omvårdnad och som besvarar syftet. 

 

5.2 Urval 

Litteratursökningen för denna studie utfördes mellan 2015-08-31 och 2015-09-01. Vid 

litteratursökningen i Medline användes MeSH-termerna “patient-centered care/utilization” 

“patient-centered care/standards” och “patient-centered care/methods”. MeSH-termerna 

markerades som “major”, d.v.s. de skulle ingå som huvudområden i sökningen. 

Standardiserade sökord i Cinahl användes i form av följande Cinahl headings: “Patient 

centered care/MT”, “Patient centered care/ST” och “Patient centered care/UT”. 

Sökningarna avgränsades till artiklar som var peer reviewed, skrivna på engelska, hade 

abstract, och var publicerade mellan januari 2005 och september 2015. Sökningen i Cinahl 
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avgränsades även genom att exkludera “MEDLINE-poster” då dessa resultat redan dykt upp i 

Pubmed. 

 

Inklusionskriterier har varit all omvårdnad, globalt. Artiklar inkluderade även personcentrerad 

vård inom andra vårdyrken, exempelvis läkare eller undersköterskor, under förutsättningen att 

de även kan att appliceras på sjuksköterskor. Exklusionskriterier har varit omvårdnad via 

telefonrådgivning och rådgivning via dator.  

 

Kvalitetsgranskning har skett enligt Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering 

[SBU] granskningsmallar. Författarna till detta arbete har läst och observerat både 

kvantitativa och kvalitativa kvalitetsindikatorer såsom validitet och reliabilitet, samt 

trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricsson, 

2012). Värderingen av studierna redovisas i Bilaga 1, där studiernas kvalitet graderas som 

hög, medelhög eller låg. Artiklar som saknade flera kvalitéer enligt SBUs granskningsmall, 

bedömdes som låg kvalitet. Dessa artiklar med låg kvalitet bedömdes vidare enligt SBUs 

handbok för utvärdering av metoder i Hälso- och Sjukvården samt SBUs granskningsmall 

Etiska aspekter på åtgärder inom hälso-och sjukvård. Artiklar med låg kvalitet inkluderades 

då de besvarade syftet och därmed ansågs högt relevanta. 

 

5.3 Datainsamlingsmetod 

Fribergs (2012) vägledning för litteraturbaserat examensarbete har varit utgångspunkten för 

struktur och innehåll i datainsamlingen och dataanalysen. För att få en översikt av 

forskningsområdet blev sökorden i den inledande informationssökningen; person centered 

care/nursing och patient centered care/nursing. Träfflistan av vetenskapliga artiklar i den 

akademiska databasen EBSCO Advanced Search: Discovery Service och Cinahl var 

utgångspunkten i den första informationssökningen. Inspirationsartiklar valdes ut och ledde 

till experimentella sökningar med kompletterande ord så som implementation, methods, tools 

och clinical practice. 

 

Den egentliga informationssökningen utfördes under början av hösten 2015 i databaserna 

Cinahl och Pubmed/Medline (Tabell 1). 
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Tabell 1. Sökmatris 

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 
Antal träffar 

efter 

avgränsning 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

Pubmed/ 

Medline 
2015-

08-31 
patient-centered 

care/utilization OR 

patient-centered 

care/standards OR 

patient-centered 

care/methods 

1873 958 64 31 17 

Cinahl 2015-

09-01 
patient-centered 

care/utilization OR 

patient-centered 

care/standards OR 

patient-centered 

care/methods 

650 49 4 2 2 

Manuell 

sökning 
 Referenser i 

artiklarna 
  1 1 1 

Totalt   2523 1007 69 34 20 

 

 

5.4 Dataanalys 

I denna litteraturöversikt har vetenskapliga artiklar analyserats med en kvalitativ ansats i syfte 

att utforska hur personcentrerad vård kan utföras (Wallengren & Henricsson, 2012). Analys 

av artiklarna bestod av flera steg där båda författarna läste artiklarna minst två gånger, varvid 

ytterligare en genomlysning utfördes mer i detalj av en författare. För att förtydliga och 

analysera resultatet ställdes frågorna: “Hjälper artikeln mig här och nu som sjuksköterska i 

mitt dagliga kliniska arbete?” “Vad känner vi instinktivt att vi bidrar med genom att använda 

verktyget/metoden?” “Hur kan detta verktyg/metod bidra för att utveckla min personliga 

kunskap och förståelse för basal omvårdnad, humanistisk människosyn, etik, delaktighet, 

vårdrelation, kritiskt tänkande och reflektion?” “Hur kan detta verktyg/metod bidra för att 

utveckla en avdelningens kunskap och förståelse av ovan områden?”. Efter analys och 

diskussion av artiklarna utkristalliserades fem teman utifrån nyckelbegrepp (se Tabell 2). 

Artiklar kunde således hamna under flera teman då de ofta innehöll mer än ett av våra 

nyckelbegrepp. 

 

 



 

10 

 

                                          
Tabell 2. Teman 

Författare, Årtal Att se personen 

bakom patienten 

Att 

lyssna 

Att skapa 

relationer 

Att visa 

respekt och 

empati 

Att skapa 

stödjande 

miljö 

Camble, 2012  X X X  

Cheeseman, Madden & 

Bundy, 2013 

X    X 

Cropley, 2012   X X X 

Davis, Bayers & Walsh, 

2008 

X X X X  

Dean & Street, 2013 X X  X  

DiGioia, Lorenz, 

Greenhouse, Bertoty & 

Rocks, 2010 

X X X X X 

Elwyn et al., 2012 X X X   

Elwyn et al., 2014 X X X X  

Frampton & Guastello, 2010 X X X X  

Kjeldman, Holmström & 

Rosenqvist, 2006 

X   X  

Lein & Willis, 2007  X X X  

McCormack, 2003 X X X X X 

Medvene & Lann-Wolcott, 

2009 

 X X X  

Moyle & James, 2015 X X X X X 

Orn, 2010  X X X  

Osse, Vernooij-Dassen, 

Schade & Grol, 2007 

X   X  

Røsvik, Kirkevold, Engedal, 

Brooker, & Kirkevold, 2011 

 X X X X 

Smith, Fortin, Dwamena & 

Frankel, 2013 

X X  X  

Van Haitsma et al., 2014 X X X X  

Wuyts, Peccatori & Russell, 

2014 

 X  X  

 



 

11 

 

5.5 Etiska aspekter 

Enligt den hermeneutiska grundtanke som Birkler (2008) redogör, kommer vi alltid att ha en 

förförståelse av vårt undersökningsobjekt. Vidare menar författaren att det är ett 

grundläggande drag hos människan att projicera en förförståelse eller fördom på omvärlden 

för att kunna begripa den, och som skapar en samlad horisont. Allt vi tolkar, tolkar vi ur vår 

horisont (ibid.). Vi författare har med andra ord varsin horisont och har tolkat urval och text 

utifrån det. 

 

De etiska överväganden som följer systematiska litteraturstudier vad gäller urval och 

presentation är att välja studier som har fått tillstånd av etisk kommitté (Forsberg & 

Wengström, 2013). Detta arbete inkluderar artiklar som inte uttalat har gjort etiska 

överväganden. Anledningen är att dessa artiklar, “peer-reviewed” och publicerade i 

akademiska tidskrifter, presenterar ett sätt och diskuterar en gyllene standard med hänvisning 

till tidigare erfarenheter och forskning, samt besvarar syftet. För dessa artiklar har etiska 

överväganden gjorts enligt SBUs (2015) granskningsmall på åtgärder inom hälso- och 

sjukvården. 

 

6. RESULTAT 

Syftet med studien var att undersöka hur personcentrerad vård kan utföras i sjuksköterskans 

kliniska arbete. Alla inkluderade artiklar presenterade ramverk, verktyg, metoder eller 

modeller som gick ut på att uppnå personcentrerad vård (se Bilaga 2). Vid analysen av 

artiklarna kunde vi finna likheter och gruppera dem efter nedan presenterade teman. 

 

6.1 Att se personen bakom patienten 

Flera artiklar betonade vikten av att som sjuksköterska se det unika i personen och anpassa 

informationen efter vad hen redan vet, samt stödja ett beslutstagande. Att läsa av situationen 

och utforska vad som betyder mest för patienten är en del av Elwyn et al. (2012) 

trestegsmodell för gemensamt beslutsfattande. Enligt modellen ska information delges så att 

patienterna stöds i att uttrycka sina önskemål, vilket skapar förutsättningar för patientens tillit 

till beslut och ökad patientdelaktighet. På så sätt kan patienten bättre förstå beslutet och ha 
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mer realistiska förväntningar på negativa och positiva konsekvenser, samt se att beslutet bättre 

motsvarar patientens personliga önskemål. För att ta reda på patientens önskemål ges exempel 

på frågor som kan ställas: “Guide the patient to form preferences. Suggested phrases: ‘What, 

from you point of view, matters most to you?’” (Elwyn et al., 2012, s. 1364). Att bekräfta 

patienten handlar om att identifiera patientens preferenser (Dean & Street, 2013). En annan 

trestegsmodell syftar till att öka medvetenheten kring vad patienten med emotionell smärta 

behöver genom ett aktivt lyssnande, samt identifiering och erkännandet av patientens behov. 

Författarna ger exempel på hur en orolig patient kan bemötas: “So I know this is stressful for 

you, and I can tell by the way you are looking at me. …. I know it’s hard, but we are going to 

do all we can to get you through this” (Dean & Street, 2013, s. 145). 

 

Ytterligare en artikel som betonar den subjektiva upplevelsen är skriven av Smith, Fortin, 

Dwamena och Frankel (2013) som ger förslag på hur en existerande biopsykosocial modell 

kan förbättras genom att tillämpa en personcentrerad intervjumetod. Ett av stegen i metoden 

går ut på att ta reda på hur patienten ser på sina problem och vad hen har för mål med vården, 

samt utvärdera hur stor inverkan problemen har på patientens liv (ibid.).  

 

Sjuksköterskan ska maximera möjligheterna för patienten att fatta beslut som stämmer 

överens med personens sanna jag och syn på världen. Ett självrapporteringsverktyg där 

patienten får uttrycka sina tankar om delaktighet och miljön var ett sätt att förtydliga 

patientens personliga behov (Cheeseman, Madden & Bundy, 2013).  “...there is no one single 

intervention that is best for everyone. While certain procedures might be more appropriate 

than others in particular cases, it is the individuality of the particular case that determines the 

most appropriate approach” (McCormack, 2003, s. 206). Det innebär att sjuksköterskan inte 

bara ska notera patientens värderingar och önskemål, utan integrera dem i omvårdnadsplanen. 

 

DiGioia, Lorenz, Greenhouse, Bertoty och Rocks (2010) menar att det är viktigt att sätta sig 

in i patientens livsvärld innan försök till förändringar görs, annars kan den mest välmenade 

insatsen misslyckas med att bidra till förbättring. Att skapa en förståelse i arbetsgruppen för 

vad patienterna och familjerna upplever är utgångspunkten. Därefter kan arbetsgruppen 

beskriva hur det ideala tillståndet ska uppnås, samt föreslå förändringar (ibid.). 

 

Sjuksköterskan bör fråga sig själv om hen tagit reda på vad patienten har för preferenser och 

åsikter. Osse, Vernooij-Dassen, Schadé och Grol (2007) har utformat en kortare version av ett 
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frågeformulär som kan användas för att ta reda på vad patienten har för problem och behov. 

Patienten får även svara på hur pass bra hen tycker att dessa problem och behov blir 

uppmärksammade och tillgodosedda. På så sätt kan vårdpersonalen se var de främst ska lägga 

sina resurser för att i möjligaste mån tillfredsställa patienten (ibid.). Även Van Haitsma et al. 

(2014) presenterar ett verktyg som sjuksköterskan kan använda för att ta reda på vad patienten 

har för behov och värderar högst. Verktyget tar upp frågor om basal omvårdnad och huruvida 

patienten känner att det blir tillgodosett. Sjuksköterskorna i studien tyckte verktyget var enkelt 

att använda och gav dem insikt i vad som var viktigt för patienten (ibid.). 

 

Kjeldman, Holmström och Rosenqvist (2006) menar att personcentrerad vård innefattar att 

visa ett genuint intresse av att få kontakt med och förstå människan och dennes upplevelser. 

Författarna presenterade en självskattningsmetod där läkare fick svara på hur de bemötte sina 

patienter. Resultatet visade då på om läkaren arbetade personcentrerat eller behövde 

utbildning (ibid.). Att se personen handlar om att ta reda på vad hen lägger störst vikt vid. 

Sjuksköterskan ska kunna anpassa vården och ge utrymme för känslor, hen ska kunna läsa av 

en situation och använda alla sina sinnen. En artikel visade ett kreativt sätt att förgylla 

vårdtiden för en patient: 

 

When a nurse at the Celilo Cancer Center at the Mid-Columbia Medical Center in The Dalles, 

Oregon, found out that his patient was scheduled to receive chemotherapy on her wedding 

anniversary, he asked the woman and her husband what song they’d first danced to on their 

wedding day. It was ‘Save the Last Dance for Me’, and the next day, when the couple rose from 

their chairs after the patient’s six-hour infusion, the song began playing. Right there in the 

infusion area, with their arms around each other, they danced (Frampton & Guastello, 2010, 

s.49). 

 

Sammanfattningsvis ska sjuksköterskan ta reda på vad patienten redan vet, informera om 

valmöjligheter och stödja ett beslutstagande. För att sjuksköterskan bättre ska förstå 

patientens situation kan hen använda sig av kognitiva strategier som exempelvis 

mindfulnessövningar. Förutsättningar ska skapas för att underlätta gemensamt beslutsfattande 

och maximera möjligheterna att besluten stämmer överens med personens sanna jag och syn 

på världen. 
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6.2 Att lyssna 

Att lyssna och vara autentiskt närvarande var enligt många artiklar grundläggande för att 

kunna uppnå personcentrerad vård. En artikel förklarade hur detta kan uppnås vid samtal med 

en patient i primärvården: 

 

Privacy is assured, and communication barriers are removed/minimized by closing the door. In a 

matter of seconds, the readiness of the patient for the primary care visit can be assessed, 

including completion of the general survey, e.g., patient appearance, affect and tone of voice 

(Lein & Wills, 2007, s. 217). 

 

Medvene och Lann-Wolcott (2009) poängterar att goda färdigheter inom kommunikation 

skapar inte bara goda relationer och effektiv problemlösning, utan minimerar även risken för 

opersonliga och osunda interaktioner mellan vårdpersonal och patienter. När kommunikation 

behöver anpassas till personer med inlärningssvårigheter användes bilder och symboler i en 

fallstudie av Moyle och James (2015). På det viset kan sjuksköterskan stärka personen och 

hjälpa hen att hävda sig. Det är viktigt att använda sig av både verbal och icke-verbal 

kommunikation i möte med patienten. Wuyts, Peccatori och Russell (2014) presenterar en 

personcentrerad omvårdnadsmodell som betonar vikten av personcentrerad kommunikation. 

Det innefattar bland annat att behålla ögonkontakt, nicka för att signalera förståelse, undvika 

att avbryta, uppmuntra patientens deltagande, ge tydliga jargong fria förklaringar, lyssna på 

patientens behov och önskemål, locka fram och värdesätta känslor, samt erbjuda uppmuntran 

och stöd (ibid.). En patient som känner sig hörd kommer med större sannolikhet vilja vara 

delaktig i sin egen vård. Elwyn et al., (2012) visade att observation av icke-verbal 

kommunikation handlade om att förstå patientens reaktion på information och stödja patienten 

i bearbetningen av känslor och valmöjligheter. Att observera reaktionen är viktigt: “Check 

reaction. Choice of options may be disconcerting: some patients may express concern. 

Suggested phrases: ‘Shall we go on’ or ‘Shall I tell you about the options?’” (Elwyn et al., 

2012, s. 1363). Även Medvene och Lann-Wolcott (2009) visar i sin studie betydelsen av 

verbal och ickeverbal kommunikation där ickeverbal kommunikation handlade om att 

sjuksköterskan tar sig tid, observerar patientens kroppsspråk, utvärderar patientens beteende 

samt lyssnar på patientens tonläge för att bedöma patientens välbefinnande och tillstånd. 

  

Davis, Byers och Walsh (2008) påstod att det säkraste sättet att utvärdera om en avdelning 

bedriver personcentrerad vård är att lyssna till patientens missnöjdhet och ta reda på vad den 
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beror på. De menar att essensen av personcentrerad vård framträder när patienten har 

möjlighet att vara delaktig och uttrycka sina upplevelser kring mellanmänskliga interaktioner 

(ibid.). 

 

Elwyn et al. (2014) beskriver hur motiverande samtal (MI) och gemensamt beslutsfattande 

kan användas för att uppnå personcentrerad vård. MI används främst när sjuksköterskan vill ta 

reda på om patienten är villig att göra några hälsofrämjande förändringar i sitt liv. 

Sjuksköterskan ska hjälpa patienten att utforska sin ambivalens och lyssna till vad hen tycker 

är viktigt, samt vilka anledningar hen har till att göra eller inte göra förändringar i sin livsstil 

(ibid.). 

 

För att ta reda på patientens preferenser kan öppna frågor vara användbart, exempel på sådana 

frågor är: “How have you been doing this last week? …. Tell me about what´s going on” 

(Dean & Street, 2013, s.145). Artiklarna visade olika sätt hur sjuksköterskan aktivt kan lyssna 

på patienten genom att lämna utrymme för patienten att uttrycka sig på, undvika att avbryta, 

använda tekniker som att summera ett samtal samt att observera även den icke-verbala 

kommunikationen och förstå betydelser ur ett patientsperspektiv. Ett samtal bör i slutändan 

utmynna i en integrerad del av omvårdnadsplanen (McCormak, 2003; Røsvik, Kirkevold, 

Engedal & Brooker, 2011). 

 

I artiklarna framgick många olika kommunikationsstrategier för att optimera patientens egna 

copingstrategier. Genom att lyssna på patienten och och ta reda på vad patienten redan vet kan 

sjuksköterskan anpassa sitt bemötande och visa autentisk närvaro. Detta möjliggör för 

patienten att uppleva ökad förståelse och kunskap om sitt tillstånd, patienten kan därmed 

uttrycka önskemål baserade på välinformerade valmöjligheter och realistiska förväntningar. 

Det som kan lyfta samtalet till en högre nivå är att sjuksköterskan klargjort målsättningen med 

samtalet, men även har en vision och strävar efter det ideala tillståndet. 

 

6.3 Att skapa relationer 

Artiklar som presenterade olika kommunikationsstrategier var beroende av goda 

vårdrelationer. “Achieving shared decision making depends on building a good relationship in 

the clinical encounter so that information is shared and patients are supported to deliberate 
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and express their preferences and views during the decision making process.” (Elwyn et al., 

2012, s. 1361). Personcentrerad vård går bland annat ut på att skapa en vårdrelation som 

bygger på respekt för och nyfikenhet om patienten som person, vilket är vad motiverande 

samtal och gemensamt beslutstagande grundar sig i (Elwyn et al., 2014). McCormack (2003) 

skriver om personcentrerad verksamhet: 

 

At the heart of this style of nursing is the therapeutic nurse-patient relationship that requires continuity 

of care and the acceptance of responsibility for the outcomes of care …. The role of the person-centred 

nurse is to be there, offering personal support and practical expertise, while enabling the patient to 

follow the path of their own choosing and in their own way (s. 205). 

 

I en god vårdrelation ska sjuksköterskan kunna stötta patienten i beslut om hens vård. Orn 

(2010) menar att för att kunna skapa en god vårdrelation krävs det att sjuksköterskan tar sig 

tid att lära känna patienten: “… nurses introducing themselves, identifying their role, and 

taking a few minutes to sit with the patient and their families to become acquainted and 

develop a personal goal the patient would like to meet for the day are very important” (s. 

167). 

 

Ett återkommande tema i majoriteten av artiklar handlade om att möjliggöra uttryck och skapa 

utrymme för positiva och negativa känslor. Lein och Wills (2007) förklarar att sjuksköterskan 

i samtal med patienten ska ge utrymme för och försöka förstå patientens känslor. 

Sjuksköterskan ska respektera patientens känslor och stödja dem, samt hjälpa patienten att 

hantera dem (ibid.) 

 

Artiklar visade strategier för att framkalla positiva värden genom att aktivt lyssna, skapa 

utrymme och ta sig tid att sitta ner tillsammans med patienten och förhöra sig om vilka mål 

patienten har för dagen. En förutsättning för goda vårdrelationer och gemensamt 

beslutsfattande är färdigheter och kompetens inom kommunikation. 

 

6.4 Att visa respekt och empati 

Att ha och visa empati är essentiellt för att förstå och bemöta patienters emotionella smärta. 

Genom att identifiera och utforska patientens behov kan hens känslor bli bekräftade och 

värdesatta. “Empathy is a process where one share and understands another’s emotions and 
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thoughts” (Dean & Street, 2013, s. 146). Detta inkluderar att visa intresse och respekt, vara en 

partner, och erbjuda stöd (ibid.). Empati och autentisk närvaro är även essentiella inslag i 

PFCC (Patient and Family Centred Care) metoden (DiGioia et al., 2010). I det tredje steget av 

metoden utvärderas nuvarande läge och en förståelse skapas för vad patienter och familjer 

upplever. Observation leder till empati, som i sin tur leder till en känsla av angelägenhet och 

agerande. Empati handlar om hur vi översätter våra observationer till insikter (ibid.). För att 

fullt ut förstå fanns det bara ett sätt att göra det på: 

 

Perhaps more than any other segment of the experience improvement process, shadowing and care flow 

mapping created a sense of empathy and urgency among caregivers by highlighting and clarifying the 

patient and family experience in a way that cannot be understood unless one ‘walks in their footsteps’ 

(DiGioia et al., 2010, s. 541). 

 

Lein och Wills (2007) har beskrivit en personcentrerad intervjumetod där sjuksköterskan ska 

vara medveten om tidsgränsen som finns, samtidigt som hen visar hänsyn till patientens 

problem och erbjuder empati. Flera av artiklarna tog upp att sjuksköterskan i samtal med 

patienten ska visa intresse och empati, samt undvika att avbryta. “Responding to emotion 

empathically maximizes communication and the relationship and is the interactional pinnacle 

where doctor and patient appreciate the full ‘meaning’ of a problem” (Smith et al., 2013, s. 

268). Detta uppnåddes med hjälp av en personcentrerad intervjumetod där läkaren skulle 

namnge, förstå, respektera och stödja patientens känslor (ibid.). Enligt ramverket VIPS ska 

sjuksköterskan fråga sig själv om hen visar respekt och empati för patienten (Røsvik et al., 

2011). Även Cropley (2012) hävdar att sjuksköterskan måste ha självkännedom. 

 

Medvene och Lann-Wolcott (2009) visar i sin studie hur undersköterskor använde sig av en 

teknik som karaktäriserar att ge positiv uppmärksamhet. Tekniken innefattar att bekräfta 

patienten och behandla denne med respekt. I deras studie presenterade de subkategorier där 

det blir tydligt hur personalen kunde uppmärksamma och respektera patienten på olika sätt: 

vara vänlig genom att småprata, ge komplimanger, le, spendera tid med patienten och lära sig 

från patienten vad hen har för preferenser om olika saker (ibid.). 

 

De artiklar som fokuserar på kommunikationsstrategier poängterade att information måste 

framställas på ett empatiskt sätt. “The manner in which a clinician talks to the patient (e.g., his 

or her communication style) is equally important as the information (e.g., content) provided” 
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(Dean & Street, 2013, s. 146). Ett återkommande tema i resultatartiklarna var att visa respekt 

och empati. Det gick ut på att bekräfta patientens känslor, ge positiv uppmärksamhet, 

identifiera och utforska patientens behov, samt identifiera sin egen roll.  

 

6.5 Att skapa stödjande miljö 

Flera artiklar tog upp begreppet stödjande miljö. Det går ut på att skapa omvårdnad med 

kvalitet och helhetssyn som tar hänsyn till trygghet, bekvämlighet, integritet, säkerhet och 

estetisk miljö. En metod som i synnerhet tar ett helhetsgrepp på det viset är PFCC (DiGioia et 

al., 2010). Den visar med sex steg hur vården kan optimeras till att bli personcentrerad på ett 

helt sjukhus, men kan även appliceras på en avgränsad del i omsorgsprocessen. Genom att 

sätta sig in i patientens livsvärld och skapa en förståelse i arbetsgruppen för vad patienterna 

och familjerna upplever skapades en ideal bild som sedan utgjorde arbetslagets 

vägbeskrivning i förändringsarbetet. Ett resultat av detta heltäckande arbete ledde till alltifrån 

förändringar i garaget, med välkomnande och informativa skyltar och ommålning, till att 

skapa familjerum med TV och tillgång till information, samt till att erbjuda avledande terapi i 

form av smådjursterapi på en traumaavdelning (ibid.). 

 

En relationsbaserad vårdmodell har som mål att skapa en helande och vårdande miljö med 

vårdrelationen som utgångspunkt och patienten i centrum (Cropley, 2012). McCormack 

(2003) skriver att det finns tre viktiga faktorer vid utformandet av en miljö som underlättar 

personcentrerad vård: “... the patient’s values, the nurse’s values and expertise, and the 

context of care” (s. 205). Moyle och James (2015) beskriver hur sjuksköterskan med enkla 

medel kan anpassa miljön efter patienten. Är patienten exempelvis känslig för vissa ljud så 

kan hen erbjudas att lyssna på lugn musik under tiden (ibid.). 

 

En miljö kan även vara stödjande för sjuksköterskan och resten av vårdpersonalen. 

Implementationen av den relationsbaserade vårdmodellen började med samarbetsövningar 

och utbildning om en gemensam vision (Cropley, 2012). Sjuksköterskorna engagerade sig i 

att skapa en miljö där vårdrelationer kunde frodas. De fick även skriva på ett kontrakt där de 

bland annat lovade sina kollegor att uppskatta varandra och inte tala bakom varandras ryggar 

(ibid.). I en artikel var tanken att skapa de bästa förutsättningarna för sjuksköterskor: “The 

Planetree program’s emphasis on relationships can help to remind nurses of what drew them 
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into the profession, especially when the entire organization is committed to supporting nurses’ 

adoption of patient-centered practices” (Frampton & Guastello, 2010, s. 51). 

 

Samarbete och lagarbete, med inslag av information, gruppövningar och seminarier, mot ett 

gemensamt mål skapade en större förståelse för vad patienter och familjer upplever samt gav 

utrymme för reflektion (Moyle & James, 2015; Camble, 2012; Orn, 2010, Røsvik et al., 2011; 

DiGioia, 2010). Resultaten visade vikten av att värdesätta och tillgodose alla behov genom att 

skapa en stödjande miljö och tillåta upplevelse och känslor att ta plats. Att skapa en helande 

och vårdande miljö möjliggjordes genom vårdrelationen och att placera patienten i centrum. 

Miljön utgörs av både patienters och sjuksköterskors värderingar och kunskap. 

 

7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion 

Enligt Wallengren och Henricsson (2012) finns det en risk för att den vetenskapliga kvalitén 

av ett litteraturbaserat arbete kan minska om författarna är pålästa tidigt i 

forskningsprocessen. De menar att det kan bli problem vid analys av data då tanke, minne och 

öga söker sig till sådant som redan är bekant. Den risken upplever vi minimal då vi som 

utgångspunkt hade sparsam kunskap inom området. Risken minimerades ytterligare genom 

användandet av standardiserade söktermer i databaserna.  

 

Vi är båda färgade av lika upplevelser av till exempel vår VFU och har formulerat en åsikt 

kring den gemensamma upplevelsen. Dessa “glasögon” vid textanalys kan då påverka 

innehåll och riktning av vårt arbete. Detta är i enlighet med vad en kvalitativ studie innefattar, 

att forskaren har värderingar och erfarenheter som en förutsättning att kunna tolka den 

information som erhålls (Wallengren & Henricsson, 2012).  

 

Kjellström (2012) beskriver forskningsetiska aspekter på litteraturstudier där studenter ibland 

har begränsade engelska och metodologiska kunskaper för att göra rättvisa bedömningar av 

alla artiklar, vilket kan påvisa en svaghet i vårt arbete. 
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En medvetenhet finns att det finns svagheter i sökbegreppen. Trots att träfflistan 

genererade1007 träffar, var det endast 20 som återstod efter författarnas genomgång och 

granskning. Det kan tyda på att sökbegreppen hade behövt raffineras betydligt. Å andra sidan 

kan det även påvisa en begränsad forskning inom området, vilket kan återspegla i det faktum 

att det inte finns en etablerad praxis och struktur i det dagliga kliniska arbetet. Risken för att 

relevanta artiklar sållades bort tidigt i urvalsprocessen bedömer vi som måttlig. Vi anser dock 

att det inte utgör någon större påverkan på resultatet då denna studie är en litteraturöversikt 

och inte har som avsikt att granska artiklar enligt kriterier för en systematisk litteraturstudie. 

Svagheten i vår litteraturöversikt är att den inte är en enhetlig framställning, då terminologin 

av personcentrerad vård har många olika och närliggande termer och olika betydelser i 

litteraturen, samt förekommer i olika sammanhang, som exempelvis inom ett specifikt 

omvårdnadsområde. Det betyder att en metodik som utvecklats inom intensivvården hamnar 

under andra huvudrubriker med sökord som “critical care” och “Stress Disorders, Post-

Traumatic -- Therapy”.  Vi bedömer ändå att våra sökbegrepp är högt relevanta och 

inkluderande, då våra stickprov från våra initiala översiktssökningar återfanns i den slutliga 

sökningen. 

 

Risken att slumpen eller godtycklighet påverkar slutsatserna bedömer vi som medelhög. 

Styrkan i arbetet är användningen av standardiserade sökord utifrån Cinahl headings och 

PubMed Medical Subject Headings (MeSH). Vi bedömer att evidensgraderingen, enligt 

Rosén (2012), är måttlig. Detta baseras på det faktum att alla artiklarna inte uppfyllde typiska 

kriterier för en vetenskaplig artikel. Den vetenskapliga kvalitén på artiklarna, vars data har 

utgått från kriteriet “peer reviewed”, varierade. Som framgår i artikelmatrisen (se Bilaga 1), är 

merparten av artiklarna av varierande fokus; de är studier om implementering, utvärdering, 

metodbeskrivningar, fallbeskrivningar, kommenterande och beskrivande artiklar. Någon 

utvärdering av de olika teknikerna har ej gjorts, då syftet var att redogöra för olika tekniker 

och metoder för ett personcentrerat arbetssätt. Dessa artiklar beskrivs ofta som en “gyllene 

standard” och betraktas ur ett vetenskapligt perspektiv som svaga och utgöra endast goda råd. 

Ibland kan dock dessa goda råd utgöra en avdelnings grund för kvalitetsarbete inom 

personcentrerad vård. Jakobsson, Orton och Bolin Wiechel (2013) rapporterar om 

kvalitetsarbetet inom personcentrerad vård på Karolinska Universitetssjukhuset att de 

implementerat “Bedside Report”. Det är en icke evidensbaserad kommunikations metod, men 

som anses som en “gyllene standard” (ibid.). 
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Urvalskriterier och sökord redovisas på ett sätt som vi författare anser är transparant, vilket 

ger studien en trovärdighet som enligt Rosén (2012) bör känneteckna en välgjord systematisk 

översikt. Det som däremot kan vara svårt att kontrollera är huruvida någon viktig litteratur 

inte har kommit med i bedömningen, vilket försvagar studiens trovärdighet en aning. 

Emellertid ser vi dock styrkan i att vi som författare inte haft en förförståelse eller haft egna 

åsikter för ämnet och därmed inte styrt litteraturinnehållet åt något håll. Därmed minimerar vi 

risken för vad Rosén (2012) menar kan resultera i en skev bild av de verkliga förhållandena, 

att författarna väljer enbart de studier som stödjer författarnas egna åsikter. Val av design med 

urvalskriterier anser vi är lämpliga och har gett ett resultat som motsvarar syftet. 

Analysprocessen är inte beskriven i detalj, vilket kan försvaga bekräftelsebarheten betydligt. 

Emellertid ger det utrymme för att upptäcka ny kunskap och nya perspektiv om studien skulle 

genomföras igen av någon annan. Vi bedömer reproducerbarheten, som relativt god med 

transparanta urvalskriterier och sökord. 

 

Sammantaget har vi identifierat både svagheter och styrkor i forskningsprocessen.  Enligt 

Wallengren och Henricson (2012) är ett solklart syfte det väsentliga för innehållsvaliditeten, 

trovärdigheten och pålitligheten. Vi anser att vårt syfte har varit tydligt och vägledande i alla 

beslut i denna studie. 

 

7.2 Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att utforska hur personcentrerad vård kan utföras i 

sjuksköterskans kliniska arbete. Författarna presenterade 20 artiklar som besvarade syftet. 

Patientdelaktighet är en av komponenterna som behövs för att bedriva personcentrerad vård 

(Edvardsson, 2010; Hörnsten, 2013; McCormack & McCance, 2010). Många av artiklarna 

handlade om att sjuksköterskan skulle lyssna på patienten och ge anpassad information, vilket 

stämmer bra överens med vad Lyttle och Ryan (2010) anser att patientdelaktighet involverar. 

Att sjuksköterskan samtalade med patienten för att sedan kunna fatta gemensamma beslut, 

vilket är vad delaktighet går ut på enligt Rise et al. (2011), var också grunden i flertalet 

artiklar. Med utgångspunkten att människan är unik och en fri individ med förmågor 

(Willman, 2009) visade artiklarna hur vården kan individanpassas och sätta personen i 

centrum. Artiklarna i resultatet bidrar med att öka medvetenheten och, genom autentisk 
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närvaro, fullt ut förstå patienters behov och preferenser, vilket vi anser är essensen i 

kommunikation inom omvårdnad. 

 

Som nämnt tidigare utgör vårdrelationen själva kärnan i omvårdnaden (Halldorsdottir, 2008) 

och är en av förutsättningarna för att uppnå personcentrerad vård (Edvardsson, 2010; 

McCormack & McCance, 2010). En fungerande vårdrelation är essentiell för omvårdnaden, 

annars finns det risk för att god vård uteblir och vårdlidande uppstår (Henderson, 2003; Lilja 

Andersson, 2012). Det finns ett antal artiklar i resultatet som visar på att färdigheter inom 

kommunikation är essentiell för vårdrelationen och presenterar olika sätt att vidareutveckla 

kompetensen inom området. Att lyssna är därmed en viktig del i kommunikationsprocessen 

och etablerandet av en vårdrelation. ”A person can listen without caring, but can’t care 

without listening” (Shattell, McAllister, Hogan, & Thomas, 2006, s. 237). Förutom tekniker 

som motiverande samtal och upprättandet av mål med patienten, visade artiklarna betydelsen 

av att vara professionell och ha fungerande kommunikationsstrategier. Det finns med andra 

ord en verktygslåda för sjuksköterskors arbete kring personcentrerad vård, men det förutsätter 

att sjuksköterskan reflekterar kring sitt sätt att arbeta och tänka, samt identifierar styrkor och 

svagheter. Då är vi nära en central dimension i sjuksköterskans kompetens enligt Mun (2010), 

att använda ett kritiskt tänkande. Utan förståelse eller reflektion över de olika färdigheter som 

krävs för att utveckla en god vårdrelation, riskerar sjuksköterskan att göra felaktiga 

antaganden om patienten och därmed fatta beslut som strider mot patientens vilja. 

 

Personcentrerad vård går ut på att patientens värderingar och preferenser ska genomsyra alla 

kliniska beslut (IOM, 2001). Det är viktigt att poängtera att personcentrerad vård inte är 

likställt med att det utgör svaret på alla problem. Vi ser det inte heller som fruktbart att 

problematisera användandet av personcentrerad vård hos en speciell patientgrupp och hävda 

att det inte är möjligt att patientens värderingar ska styra alla kliniska beslut. Då har själva 

grundtanken med personcentrerad vård förbisetts, att sjuksköterskan lyhört och respektfullt 

sätter sig in i patientens livsvärld och utgår från personens resurser efter de förutsättningar 

som finns (Edvardsson, 2010; Hörnsten, 2013; McCormack & McCance, 2010). Det är viktigt 

att ha ett helhesperspektiv som Willman (2009) menar är ett element i att se individen. Vi 

anser att resultatets artiklar bidrar med förståelse för hur ett helhetspespektiv kan genomsyra 

det dagliga arbetet, där sjuksköterskan på olika sätt kan visa respekt för patienten och utgå 

från patientens behov. Artiklarna visar exempel på hur den gemensamma etiska plattformen 

enligt Socialstyrelsen (2005) kan införlivas i omvårdnadshandlingar, samt hur en 
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sjuksköterska kan lindra lidande genom att bekräfta patientens lidande och vara tillgänglig 

enligt SSF (2010). 

 

Som nämnt i bakgrunden anses det påtagligaste måttet av hur pass personcentrerad vård en 

avdelning bedriver vara patientens känsla av tillfredställelse (McCormack & McCance, 2010). 

En av resultatartiklarna hävdar tvärtom, att enkäter som enbart förlitar sig på patienters 

tillfredsställelse inte tillmötesgår patientens perspektiv på nyckelfaktorerna som utgör ett 

personcentrerat arbetssätt. Att undersöka och fokusera på vad missnöjdheten med vården 

beror på gav ett mycket bättre underlag att jobba med. McKeon, Cunningham och Oswaks 

(2009) presenterar ett sätt att införa strukturer i hälso- och sjukvården som fokuserar på att 

hantera misstag och agera på det minsta lilla tecken på fel potential. Dessa strukturer kallas 

för hög trovärdighet principer, “high-reliability practice”, och bygger på ett koncept som 

infördes bland annat inom flygindustrin på 1970-talet. Författarna menar att det finns tydliga 

paralleller då sjukvården också är utsatt för en mängd oförutsägbara händelser och situationer 

där mycket står på spel. “Patient-focused High-reliability Team Training” (PHReTT) gick ut 

på att säkra upp kompetens inom samarbete, självjustering och stresshantering, där en del av 

utbildningen samkördes med pilotutbildning för flygplanssäkerhet. Deltagarna fick se över 

riskbilden i sitt arbete, samt säkra kompetens, ledarskap och teamwork med gruppövningar 

inom kommunikation och beslutstagande (ibid.).  

 

För att uppnå personcentrerad vård behöver den konkretiseras för att användaren ska se hur 

den kan implementeras i alla delar av vården. En studie av Entwistle och Watt (2013) pekar 

på att sjukvårdsmiljöer och hälsovård tenderar att vara allt för sjukdoms- och 

teknikorienterade, samt fokuserade på organisatoriska strukturer, utan hänsyn till patienters 

upplevelse, specifika behov, och självständighet. Watson och Foster (2003) konstaterar 

samma sak, och förtydligar att sjuksköterskor slits mellan dessa två världar: mänsklig omsorg 

och de tidskrävande biomedicinska och institutionella kraven. De sjuksköterskor som inte kan 

verka i den mänskliga omsorgskontexten riskerar att bli hårda och omedvetna likt en robot, 

samt rädda och utslitna (ibid.). Vissa artiklar i resultatet presenterade metoder eller verktyg 

som endast fokuserade på en eller ett fåtal delar av vården, medan andra presenterade ramverk 

som var mer omfattande. Hur en avdelning än väljer att implementera personcentrerad vård är 

det dock viktigt att hela arbetslaget anammar arbetssättet (Clebeson de Oliveira et al., 2015). 

Läkaren Jerzy Kaczynski berättar om hur många påstår att de redan jobbar personcentrerat: 

”Men det krävs mer. Att hitta enkla rutiner som man alltid följer, och att få med hela teamet” 
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(Agerberg, 2014b). McCauley och Irwin (2006) menar att även om vissa sjuksköterskor klarar 

att uppnå personcentrerad vård i en suboptimal vårdmiljö så krävs det att miljön förändras för 

att de ska klara att upprätthålla detta arbetssätt. Att miljön måste förändras bekräftar även 

Sevin, Moore, Shepherd, Jacobs och Hupke (2009) som konstaterar att det krävs, förutom en 

vilja till förändring, hårt och intensivt arbete. Detta förutsätter att en avdelning visar på bra 

ledarskap, satsning på utbildning för både personlig utveckling och lagarbete, samt 

etablerandet av riktlinjer inom lagarbete (ibid.). 

 

Det är förvånande att så litet har gjorts inom området i det kliniska arbetet med tanke på att 

redan 1985 konstaterar Watson att omvårdnadens värderingar och mänsklig omsorg har fått 

ge vika framför byråkrati och teknologi (Watson, 1985). Inger Ekman, professor i omvårdnad, 

säger ”Min uppfattning är att personcentrerad vård går att tillämpa i hela sjukvården. Men ska 

den införas i större skala krävs ordentliga förändringar av styrmekanismerna” (Agerberg, 

2014a). Hansson et al. (2015) kom i sin studie fram till att personcentrerad vård kan spara 

vården pengar jämfört med traditionell vård, dessutom visade det sig ha bättre hälsoutkomster 

för patienterna. Viktigt att notera är dock att detta endast stämde då personcentrerad vård 

utfördes systematisk enligt protokoll (ibid.). Förutsättningar måste finnas för att bedriva säker 

och personcentrerad vård. Det finns mängder av litteratur som beskriver personcentrerad vård 

ur olika aspekter. En studie gjord av Noble et al. (2007) visar att studenter som fick utbildning 

inom personcentrerad vård under sin studietid agerade mer personcentrerat och visade en 

större säkerhet i färdigheter i kommunikation. Referensgruppen i studien som inte fick 

utbildningen visade en större osäkerhet och rädsla inför att prata med patienter (ibid.). Träning 

ger färdighet. Läkaren Jerzy Kaczynski kommenterar om personcentrerad vård: ”Det är 

märkligt att man inte arbetar mer på detta sätt. Det är ju inte precis raketforskning det handlar 

om” (Agerberg, 2014b). 

 

7.3 Slutsats 

Vi kan konstatera att alla artiklar i resultatet har gett oss verktyg, modeller, kunskap och/eller 

ökad förståelse för hur strategier kan skapas i det kliniska arbetet anpassat till individen med 

ett humanistiskt värdesystem som grund. Genom strategier och teamarbete kan sjuksköterskan 

ge anpassad vård till specifika behov och på så sätt närma sig ett arbetssätt i praktiken som är 

holistiskt och personcentrerat. Organiserad personcentrerad vård minskar kostnaderna inom 
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hälso- och sjukvården, vilket leder till minskade utgifter för samhället. För att uppnå 

personcentrerad vård i alla situationer anser vi att flera verktyg och modeller behöver 

kombineras. Det är viktigt att inte bli “förblindad” av någon metod som utger sig för att vara 

personcentrerad och sen förbise det faktum att den endast ombesörjer en del eller ett moment i 

hela omsorgsprocessen. Det räcker inte med att sjuksköterskan använder sig av exempelvis 

motiverande samtal och påstår att hen arbetar personcentrerat för det. Att arbeta 

personcentrerat handlar om att se hela människan och göra patienten delaktig i allt som rör 

hens vård.  

 

Det är viktigt att som sjuksköterska även vara lyhörd för och ta fasta vid vad patienten är 

missnöjd över. Personalen på en vårdavdelning måste våga diskutera det som är ”dåligt” för 

att dra lärdomar. De borde se missförstånd, misstag och avvikelser som något oerhört 

allvarligt, men även som en källa för lärdomar, ny kunskap och kvalitetsförbättringar. Vi 

anser att vi som människor, men i synnerhet som professionella yrkesutövare inom hälso- och 

sjukvården, inte ska vara rädda för negativ “kritik”, utan välkomna det som en 

förbättringspotential till att göra ett ännu bättre jobb och inte ta det personligt. Däremot anser 

vi att enkäter som tar reda på patienters upplevelser bör användas sparsamt. För en 

utomstående kan det uppfattas som att patienterna ombeds göra en affärsplanering åt 

avdelningen, istället för tvärtom. Det finns redan en mångfald av evidensbaserad forskning 

som bygger på patienters upplevelser som vårdpersonalen kan använda sig av. Om alla tar sitt 

ansvar och arbetar evidensbaserat så borde inte behovet av patientenkäter vara så stort. Om 

varje vårdavdelning och varje sjuksköterska dessutom säkrar sin egen kompetens inom 

patientologi och personcentrerad vård så är vi definitivt på rätt väg mot en bättre omvårdnad 

och trivsammare arbetsmiljö. 

 

7.4 Betydelse 

Denna studie bidrar med kunskap om vad personcentrerad vård innebär och ger ökad insikt i 

hur det kan utföras i det kliniska arbetet. Vi ser att det är oerhört viktigt att konkretisera vad 

personcentrerad vård faktiskt innebär och applicera det i det dagliga kliniska arbetet då det 

alltmer likställs med god vård. Personcentrerad vård ska kvalitetssäkras, dokumenteras, 

utvärderas, och ges dess rätta utrymme i dokumentationssystem, samt synliggöras för 



 

26 

 

organisationen. På så sätt kan fenomen som besvärliga patienter och irrelevanta subjektiva 

värderingar vid en överlämning minskas och bemötas på ett professionellt sätt. 

 

7.5 Förslag på vidare forskning 

Då de metoder och verktyg vi funnit inte omfattar alla aspekter av omsorgsprocessen ser vi ett 

behov att utveckla ett omfattande ramverk för personcentrerad vård. Ett ramverk som 

innehåller olika metoder och verktyg för de olika delarna av omvårdnaden (exempelvis för 

samtal, behandlingstillfällen och vårdplanering). Ett ramverk som kan implementeras i stor 

skala på ett organiserat vis och är lättförståeligt för personalen. Vi anser även att det är viktigt 

att nå ut till sjuksköterskestudenter för att forma framtidens vård. 

 

7.6 Författarnas insatser 

Båda författarna har deltagit i samtliga delar av arbetet. Däremot har slutprocessen av arbetet 

resulterat i olika viljeriktningar. Beslut har diskuterats och fattats i samråd. Författarna har 

bidragit lika mycket till slutresultatet.  
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*Artiklar inkluderade i resultatet



 

i 

 

Bilaga 1. Artikelmatris 

Författare. (År). Titel. Land Syfte Metod Resultat Vetenskaplig 

kvalité 

Camble, A. (2012). Person-centred 

support of people who exhibit 

challenging behaviour. Storbritannien 

att beskriva personcentrerade 

tekniker i omvårdnaden med personer 

med inlärningssvårigheter genom att 

använda strategier anpassade efter 

individen. 

Fallstudie "Personcentrerat aktivt stöd" samt PBS 

(Positive Behaviour Support), för att möta upp 

behoven av patient med inlärningssvårigheter. 

Låg 

Cheeseman, D., Madden, R., & 

Bundy, A. (2013). Your ideas about 

participation and environment: a new 

self-report instrument. Australien 

att undersöka meningsfullheten, 

användbarheten och godtagbarheten 

av ett nytt självrapporterings- 
verktyg: “Your ideas about 

participation and environment” 

(YIPE).  

Kognitiva intervjuer före och 

efter uppdatering av 

verktyget. 

Deltagarna ansåg att YIPE var ett användbart 

verktyg som hjälpte till att utveckla 

personcentrerade mål och kommunicera sina 

behov till vårdpersonalen. 

Hög 

Cropley, S. (2012). The relationship-

based care model: evaluation of the 

impact on patient satisfaction, length 

of stay, and readmission rates. USA 

att utvärdera effekten av 

implementationen av en 

relationsbaserad vård (RBC) modell 

på patienters tillfredställelse, vårdtid, 

samt andelen återinläggningar bland 

hospitaliserade patienter. 

En retrospektiv sekundär 

analys av patientdata, datan 

innan och efter 

implementationen av RBC-

modellen jämfördes. 

Datan visade att RBC-modellen hade en positiv 

effekt på vården och främjade en 

personcentrerad vårdmiljö. 

Hög 

Davis, S., Byers, S., Walsh, F. (2008). 

Measuring person-centered care in a 

sub-acute health care setting. 

Australien 

att undersöka hur bra ett verktyg, till 

skillnad från många andra verktyg, 

från Storbritannien kan mäta 

patienters upplevelse av 

personcentrerad vård 

En kvantitativ studie.  Enkät: dimensioner av personcentrerad vård - 

essensen av personcentrerad vård lyfts fram. 

Fokuserar på missnöjdhet och avsaknad av 

tillfredsställelse med vården. 

Hög 

Dean, M., & Street, R. L. Jr., (2013) A 

3-stage model of patient-centered 

communication for addressing cancer 

patients´emotional distress. USA 

att beskriva olika sätt hur läkare mer 

effektivt kan bemöta patienters 

känslor på ett sätt som bidrar till 

patientens hälsa och välbefinnande 

Beskrivande studie.  
 

En konceptuell tre-stegsmodell hur man 

bemöter patienters emotionella smärta. Hur 

läkare kan effektivt och adekvat hjälpa 

patienter att hantera sina negativa känslor. 

Engagera sig i mindfulnessövningar, 

medvetenhet genom att sätta sig in i patientens 

ställe, aktivt lyssnande. 

Medel 



 

ii 

 

DiGioia, A., Lorenz, H., 

K.Greenhouse, P., K, A.Bertoty, D., 

D.Rocks, S., (2010). A Patient-

Centered Model to Improve Metrics 

Without Cost Increase. USA 

Att beskriva PFCC (Patient and 

Family Centred Care) metoden, samt 

visa ett hållbart resultat som kan 

upprepas och genomföras utan extra 

kostnader 

Metodbeskrvining. Metod 

utvecklad av ett universitet 

och implementerat på ett 

antal sjukhus och avdelningar 

i USA. 

Skuggning av patienter och kartläggning av 

omvårdnadsprocessen visar hur man skapar 

förståelse för en patients och familjs hela 

vårdupplevelse genom att utgå från patienten 

och familjen. 

Medel 

Elwyn, G., Dehlendorf, C., Epstein, R. 

M., Marrin, K., White, J., & Frosch, 

D. L. (2014). Shared Decision Making 

and Motivational Interviewing: 

Achieving Patient-Centered Care 

Across the Spectrum of Health Care 

Problems. USA 

att beskriva två metoder: delat 

beslutsfattande och motiverande 

samtal. 
 

Beskrivande artikel, 

teoretiskt samt ger praktiskt 

exempel på när metoderna 

kan användas. 

Visar hur vårdpersonal kan dra nytta av dessa 

metoder var för sig och i kombination för att 

uppnå patientcentrerad vård. 

Medel 
 

 

Elwyn, G., Frosch, D., Thomson, R., 

Joseph-Williams, N., Lloyd, A., 

Kinnersley, P., ...& Barry, M. (2012). 

Shared Decision Making: A Model for 

Clinical Practice. USA 

Att översätta existerande 

konceptuella beskrivningar till en 

trestegsmodell som är praktisk, lätt 

att minnas samt fungerar som en 

guide för färdighetsutveckling. 

Beskrivande artikel med två 

hypotetiska fallstudier. 
 

 

En trestegsmodell - Choice, Option and 

Decision talk - hur sjuksköterskan kan hjälpa 

patienten att fatta beslut om sin vård som 

betyder mest för patienten. 

Medel 

Frampton, S. B., & Guastello, S. 

(2010). Patient-Centered Care: More 

than the Sum of Its Parts: Planetree’s 

Patient-Centered Hospital Designation 

Program. USA 

Att beskriva och presentera ett sätt att 

genomföra förändring på 

avdelningsnivå för att bedriva 

personcentrerad vård med goda 

resultat på flera nivåer. 

Metodbeskrivning av ett 

ramverk som utvecklats 

utifrån metoder och evidens 

av den icke vinstdrivande 

organisationen ”Planetree”. 

The Planetree´s  Patient-Centered Hospital 

Designation Program: Utvärderingsmetod 

enligt 50 kriterier inom 11 områden genom 

fokusgrupper. - hur ett sjukhus tar ett 

helhetsgrepp och utgår från patienten, familjen 

och vårdpersonalen i sitt personcentrerade 

arbete. 

Medel 
 

 

Kjeldman, D., Holmström, I., & 

Rosenqvist, U. (2006). How patient-

centred am I? A new method to 

measure physicians' patient-

centredness. Sverige 

Att beskriva en metod för att avgöra 

graden av personcentrering hos 

läkare. 

Kvalitativa öppna frågor, 

svaren analyserades sedan 

statistiskt. 

Synliggör vad som utgör ett personcentrerat 

vårdmöte. Resultat visar patientcentrerade, icke 

personcentrerade och intermediära. 

Hög 

Lein, A., & Wills, C. E. (2007). Using 

patient-centered interviewing skills to 

manage complex patient encounters in 

primary care. USA 

Att beskriva effektiva 

patientcentrerade intervjustrategier 

för att förbättra hanteringen av möten 

med komplexa primärvårdspatienter. 

Analys av forskningslitteratur 

och tillämpad fallstudie. 
Beskrivning av en intervjumetod som leder till 

förbättrad vårdrelation. 
Medel 
 

 



 

iii 

 

McCormack, B. (2003). A conceptual 

framework for person-centred practice 

with older people. Nordirland 

Att presentera ett konceptuellt 

ramverk för personcentrerad vård 

med äldre. 

Hermeneutisk forskning och 

konversationsanalys. 
Ett ramverk för personcentrerad vård som 

håller autonomi och autentisk medvetenhet 

centralt. Genom att se personcentrerad vård på 

detta sätt skapas förståelse för en vårdrelation 

som utgår från patientens värderingar. 

Medel 

Medvene, L J., & Lann-Wolcott, H. 

(2009). An exploratory study of nurse 

aides´communication 

behavious:giving "positive regard" as 

a strategy. USA 

Att identifiera kommunikations 

strategier och beteenden som används 

av undersköterskor med hög social 

kompetens. 

Explorativ kvalitativ studie. En teknik som karaktäriserar att ge positiv 

uppmärksamhet, som innefattar att bekräfta 

patienten, och behandla denne med respekt. 

Hög 
 

Moyle, J., & James, N. (2015). Role 

of reasonable adjustments in 

improving care: a case study. Wales 

Att beskriva personcentrerade 

tekniker i omvårdnaden med personer 

med inlärningssvårigheter och autism 

genom strategier anpassade till 

individen. 

Fallstudie. Reasonable adjustments - hur vården 

anpassades genom att ändra arbetsmiljön för att 

tillmötesgå individuella behov hos patienter. 

Låg 
 

Orn, M. (2010). Impact of 

Incorporating a Patient-Centered Care 

Model. USA 

Att beskriva ett program som utbildar 

sjuksköterskor att använda 

(Relationship and Result Oriented 

Healthcare Concepts) för att öka 

nöjdheten bland patienter och 

personalen, samt minska 

personalomsättningen. 

Metodbeskrvining 
som kombinerar patient-och 

familjecentrerad 

kommunikation med 

gruppövningar. 
 

RROHC: The four Ps Purpose, Picture, Plan, 

Play - hur tillgång till verktyg och metodik 

öppnar upp för förbättringsmöjligheter och mer 

tid för sjuksköterskan att vara hos patienten. 

Låg 

Osse, B., Vernooij-Dassen, M., 

Schadé, E., & Grol, R. (2007). A 

practical instrument to explore 

patients' needs in palliative care: the 

Problems and Needs in Palliative Care 

questionnaire short version. 

Nederländerna 

Att utveckla en kort version av 

"Problem och Behov i Palliativ Vård 

enkät" (PNPC-sv). 
 

En sekundär analys av 

patientdata. 
 

Ett koncist personcentrerat verktyg som hjälper 

vårdpersonalen identifiera problem som 

påverkar patientens livskvalité, samt vilka 

behov patienten har och vad hen anser är 

viktigast att lägga fokus på. 

Hög 
 

 

Røsvik, J., Kirkevold, M., Engedal, 

K., Brooker, D., & Kirkevold, Ø. 

(2011). A model for using the VIPS 

ramverk for person-centred care for 

persons with dementia in nursing 

homes: a qualitative evaluative study. 

Norge 

Att genomföra en första utvärdering 

av en modell som syftar till att 

underlätta tillämpningen av 

ramverket VIPS 
(Värdera personen, bemöta och 

behandla personer som Individer, 

utgå från personens Perspektiv och 

Kvalitativ utvärderingsstudie.  Modellen möjliggör ett sätt att överföra 

koncepten av personcentrerad vård till det 

kliniska arbetet, samt bygger upp en gemensam 

kunskap om personcentrerad vård i vårdteamet. 
 

Hög 



 

iv 

 

att skapa en stödjande och Social 

miljö). 

Smith, R. C., Fortin, A. H., Dwamena, 

F., & Frankel, R. M. (2013). An 

evidence-based patient-centered 

method makes the biopsychosocial 

model scientific. USA 

Att granska den vetenskapliga 

statusen av den biopsykosociala 

modellen, samt föreslå ett sätt att 

förbättra den. 

Beskrivande artikel. Att använda den vetenskapliga biopsykosociala 

modellen på varje patient genom en 

evidensbaserad och personcentrerad 

intervjumetod ger ett självförtroende i att vara 

mer humanistisk. 

Medel 
 

Van Haitsma, K., Crespy, S., Humes, 

S., Elliot, A., Mihelic, A., Scott, C., ... 

& Abbot, K. (2014). New toolkit to 

measure quality of person-centered 

care: development and pilot evaluation 

with nursing home communities. 

Wales 

Att rapportera om utvecklingen av 

begreppet preferens kongruens bland 

boende på vårdhem, dess förfining till 

en uppsättning av 

kvalitetsindikatorer, samt dess 

pilotutvärdering. 

Statistisk analys av 

kvantitativa intervjuer. 
 

Vårdpersonalen var positiva till verktyget, det 

hjälpte dem att identifiera möjligheter att 

förbättra personcentrerad vård 

Hög 
 

Wuyts, W., Peccatori, F., & Russell, 

A-M. (2014). Patient-centred 

management in idiopathic pulmonary 

fibrosis: similar themes in three 

communication models. Schweiz 

Att presentera tre kommunikations- 

modeller som svar på behovet av en 

strukturerad kommunikation inom 

IPF (Idiopatisk lungfibros). 

Beskrivande artikel. 

 

 

 

Metoderna har gemensamma teman: 

patientutbildning, uppmuntrande till 

patientdelaktighet. Fokuserar på 

kommunikationsbeteenden och betonar vikten 

för genuin patientförståelse som grund för 

effektiv kommunikation. 

Medel 

 

 

 

 



 

v 

 

Bilaga 2. Personcentrerade strategier 

Typ av strategi Artiklar 

Kommunikationsmodell 

 

 

(Dean & Street, 2013) Trestegsmodell: Recognition, Exploration, Therapeutic action - hur sjuksköterskan bemöter emotionell smärta 

med kognitiv och kommunikationsstrategi. 

 

(Elwyn et al., 2012) Trestegsmodell: Choice, Option, Decision talk - utforskar vad som betyder mest för patienten. 

 

(Lein & Willis, 2006) Intervjustrategier: fem steg - hur effektiv patientcentrerad intervju förbättrar vårdrelationen. 

Kommunikationsteknik (Elwyn et al., 2014) Motiverande samtal och Gemensamt beslutsfattande - hur vårdpersonal kan dra nytta av dessa metoder var för sig 

och i kombination för att uppnå patientcentrerad vård. 

 

(Medvene & Lann-Wolcott, 2010) Kommunikationsstrategi: positiv hänsyn - hur sjuksköterskan bekräftar patienten och behandlar 

denne med respekt. 

 

(Smith, Fortin, Dwamena & Frankel, 2013) Personcentrerad intervjumetod - vetenskaplig biopsykosocial modell på varje patient ger ett 

självförtroende i att vara mer humanistisk. 

 

(Van Haitsma et al., 2014) Personcentrerad intervjumetod - identifiera personcentrerad vård. 

 

(Wuyts, Peccatori, & Russell, 2014) Effektiv kommunikation: genuin förståelse och personcentrerad beteendeteknik. 

Ramverk (DiGioia, Lorenz, Greenhouse, Bertoty & Rocks, 2010) Patient-Centered Model to Improve Metrics Without Cost Increase: Skuggning 

av patienter och kartläggning av omvårdnadsprocessen - hur förståelse skapas för en patients och familjs hela vårdupplevelse genom att 

utgå från patienten och familjen. 

 

(Framption & Guastello, 2010) The Planetree’s Patient-Centered Hospital Designation Program: Utvärderingsmetod enligt 50 kriterier 

inom 11 områden genom fokusgrupper - hur ett sjukhus tar ett helhetsgrepp och utgår från patienten, familjen och vårdpersonalen i sitt 

personcentrerade arbete. 

 

(McCormack, 2002) Konceptuellt ramverk för personcentrerad vård: autonomi och autentisk medvetenhet centralt- hur förståelse 

skapas för en vårdrelation som utgår från patientens värderingar. 

 



 

vi 

 

(Orn, 2010) Patient-Centered Care Model: The four Ps Purpose, Picture, Plan, Play - hur tillgång till verktyg och metodik öppnar upp 

för förbättringsmöjligheter och mer tid för sjuksköterskan att vara hos patienten. 

 

(Røsvik, Kirkevold, Engedal, Brooker & Kirkevold, 2011) Ramverk VIPS: Värdera personen, bemöta och behandla personer som 

Individer, utgå från personens Perspektiv och att skapa en stödjande och Social miljö. 

Modeller för att 

individanpassa vården 

 

(Camble, 2012) Personcentrerat aktivt stöd och Positive Behaviour Support - individanpassa vården. 

 

(Cropley, 2012) Relationship-Based Care Model: främjar en personcentrerad vårdmiljö. 

 

(Moyle & James, 2015) Reasonable adjustments - hur vården anpassades genom att ändra arbetsmiljön för att tillmötesgå individuella 

behov hos patienter. 

Enkät och 

självrapporteringsverktyg 

(Cheeseman, Madden & Bundy, 2013) Självrapporteringsverktyg: guide för patienter - bistå patienter att utveckla personcentrerade mål 

och kommunicera sina behov till vårdpersonalen. 

 

(Davis & Walsh, 2008) Enkät: dimensioner av personcentrerad vård - essensen av personcentrerad vård lyfts fram i frågeformuläret 

som fokuserar på missnöjdhet och avsaknad av tillfredsställelse med vården. 

 

(Kjeldman, Holmström, & Rosenqvist, 2006) Enkät: metod att utvärdera personcentrering hos vårdpersonal - graden av ömsesidighet i 

ett vårdmöte, betrakta patienten som en unik person i en psykosocial kontext. 

 

(Osse, Vernooij-Dassen, Schadé, & Grol, 2007) Själrapporteringsverktyg: checklista för patienters behov - bistå patienter med att 

identifiera behov och uppmuntra till att be om hjälp. 

 

 


