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Sammanfattning
Kraven på hälso- och sjukvård växer i takt med den globala populationen. Forskning
visar att behovet av vård ökar men att kvalitén på den blir allt lägre, vilket leder till en
problematisering huruvida personcentrerad vård går att uppnå eller om det är en
idealbild för vården. Vårdpersonal inom hälso- och sjukvård tror sig arbeta utifrån
personcentrerad vård där patienten ses som person och sätts i centrum av vårdandet.
Av föregående utformades litteraturstudiens syfte, att undersöka hur sjuksköterskans
prioriteringar i omvårdnadsarbetet överensstämmer med en personcentrerad vård.
Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med stöd av innehållsanalys där
en jämförelse tog grund i att finna likheter och skillnader mellan hur sjuksköterskan
prioriterade utifrån definitionen av personcentrerad vård. I litteraturstudiens resultat
framkommer att sjuksköterskor uttryckte önskan om att bedriva vård utöver den, för
dem, nödvändiga vården och att vården snarare genomfördes enligt rutiner där främst
de medicinska behoven tillgodosågs än att identifiera patienters samtliga behov. Att
bedriva vård i samråd med patienten har visats ha goda och gynnsamma följder för
vårdandet, vilket karaktäriseras av den personcentrerade vården. Det anses vara av
vikt att mer forskning fastställer hur personcentrerad vård kan implementeras inom
hälso- och sjukvård.
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Abstract
With a growing global population the demands on health care increases. Research
shows that the need of care is getting bigger but quality is decreasing. A question
rises, whether it is even possible to provide person-centred care or if it is an ideal
picture of care. Healthcare professionals believe that they work based on personcentered care where the patient is seen as a person and at the heart of care. This led up
to the aim of the study which was to show how registered nurses priorities in caring
correspond with person-centered care. The study was conducted as a general literature
study. Guided by content analysis similarities and differences, in registered nurses
priorities related to person-centered care where found. The results show that
registered nurses felt, unlike what they would want, that the care provided was not
person-centered but rather what was necessary from a medical perspective. Instead of
being person-centered and adapted to the individual at hand, care was based on
routines. Providing care together with the patient is what characterizes personcentered care and it has beneficial consequences. It is of importance that future
research explores how person-centered care could be implemented in health care.
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Inledning
Den globala populationen växer och i takt med den ökar kraven på effektiv hälso- och
sjukvård och frågor väcks om en vård anpassad för individen existerar eller om den
över huvud taget går att uppnå (Hardy, 2015; McBrien, 2009). McBrien (2009)
framhåller att vården förändras konstant och att "den är snabbare och mer komplex än
förut" (s. 31). Media har riktat ökad kritik på hälso- och sjukvården och kritiken
beskyller särskilt politiker eller enskilda individer inom vården (Ross, Tod & Clarke,
2015). Forskning har påvisat att kvalité av vård försämrats över tid och att den vård
som bedrivs i dagens hälso- och sjukvård inte överensstämmer med en
personcentrerad vård (Ross et al., 2015). Personcentrerad vård förväntas vara globalt
vedertaget, dock står detta i motsats till sjuksköterskors universella upplevelse av den
givna vården (Hardy, 2015). Behovet av hälso- och sjukvård ökar i takt med antalet
äldre personer i världen vilket kan komma att ställa andra krav på hälso- och
sjukvården (Dow et al., 2013). Världens population med människor 60 år och äldre
antas öka från 962 miljoner år 2017 till 2,1 miljarder år 2050, vilket skulle innebära
en ökning med 3% per år (Department of Economic and Social Affairs, 2017).
Personcentrerad vård handlar om att placera patienten i centrum av vårdandet
(McCance, McCormack & Dewing, 2015) och utgörs av en ömsesidig relation mellan
vårdpersonal och patient (McBrien, 2009). Trots att personcentrerad vård som
koncept varit av intresse i politik, forskning och diskurs, finns det ännu tvetydigheter
om konceptets verkliga innebörd (McBrien, 2009). Personcentrerad vård har
kritiserats för att endast har använts som slogan för politisk vinning och att det
egentligen inte har inneburit någon skillnad i utgång för vården (Edvardsson, Winblad
& Sandman, 2008; Edvardsson, Fetherstonhaugh, McAuliffe, Nay & Chenco, 2011).
Synsättet har dock förändrats i hälso- och sjukvården där fokus tidigare har varit på
att genomföra arbetsuppgifter, istället för att tillgodose behov hos patienter
(Bellchambers & Penning, 2007; Edvardsson et al., 2011). Ulin, Olsson, Wolf och
Ekman (2016) konstaterar att den svenska Gothenborg person-centred care (GPCC)
modellen i flera studier hittills har resulterat i kortare vårdtider, förbättrade resurser
gällande aktiviteter i dagliga livet (ADL), välinformerade patienter gällande deras
sjukdomstillstånd och följande behandlingsprocedurer. Det kan vara en utmaning för
sjuksköterskan att praktisera det mångfacetterade konceptet personcentrerad vård i det
vardagliga arbetet (Ross et al., 2015), eftersom arbetsbelastning är dynamisk och
patienter kan komma att behöva omprioriteras ofta med minskad helhetssyn som följd
(Kristensson Ekvall, 2010).

Bakgrund
Teoretisk referensram
Virginia Henderson (1970) framhåller i sin teori, likt personcentrerad vård (McCance
et al., 2015), att patienten skall stå i centrum för vårdandet och att delaktighet och
medverkan ska utgöra viktiga element för sjuksköterskan att beakta. Sjuksköterskan
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bör inte ta på sig arbetsuppgifter som inte överensstämmer med hennes professionella
roll om det kan föranleda till att egna ansvarsområden försummas (Henderson, 1970).
I sin filosofiska teori lyfter Henderson att sjuksköterskan är beroende av överlappning
med annan vårdpersonal och deras kompetensområde för att tillsammans tillgodose
patienters vård (Pokorny, 2014). Utifrån Hendersons teori är sjuksköterskans uppdrag
att tillgodose individens behov oberoende av tillståndet; att bidra till självständighet
och återhämtning, på bästa sätt, så snabbt som möjligt (Pokorny, 2014). Henderson
(1970) berättar att:
[…] kropp och själ är ömsesidigt beroende av varandra och oskiljbara. Så
kallad psykisk sjukdom påverkar kroppen, och så kallad kroppslig sjukdom
påverkar själen. När man är frisk, tar sig varje känsla fysiskt uttryck; eller
dessa fysiska förändringar tolkas som känsla (s. 44).
För att upptäcka den enskilda individens unika önskningar och behov betonar
Henderson (1970) att sjuksköterskan måste ta sig tid att lära känna personen bakom
patienten. Patientens ålder, bakgrund, fysiska och psykiska balans samt intellekt
inverkar för individens vårdbehov, vilket gör det möjligt att urskilja enskilda behov
trots samma symtom och diagnos (Henderson, 1970). Detta ställer krav för
sjuksköterskan att tillgodose och anpassa vården efter individuella behov (Henderson,
1970). Sjuksköterskans relation till patient utgörs av tre olika nivåer: sjuksköterskan
som avbytare för patienten, sjuksköterskan som patientens hjälpare och
sjuksköterskan som partner med patienten (Pokorny, 2014). Den filosofiska teorin
lyfter fram 14 grundläggande behov för sjuksköterskan att tillgodose (Henderson,
1970), och att endast sjuksköterskans fantasi och kompetens kan begränsa hur dessa
behov uppfattas (Pokorny, 2014). Vård som ger utrymme för patientens
initiativtagande föranleder en mer effektiv vård. Ett samarbete av arbetslagets olika
kompetensområden medför ett delat ansvar, om att få patienten att bli oberoende av
vård (Henderson, 1970).
Personcentrerad vård som koncept
Personcentrerad vård är ett koncept som i hög utsträckning förknippas med en säkrare
och effektivare vård av hög kvalité (Goodwin, 2016; Lehuluante, Nilsson &
Edvardsson, 2012). Konceptet har blivit erkänt inom hälso- och sjukvård
internationellt, vilket har medfört ökat intresse inom politik, forskning och diskurs i
ämnet (McCance et al, 2011; McBrien, 2009). Ekman et al. (2011) konstaterar att
införandet av personcentrerad vård ämnar förändra patientens maktstrukturer och
medföra att patienten får en mer aktiv roll i sin vård. Detta skifte har påvisats ha
positiva följder för patienters tillfredställelse och skillnad i hälsoutfall (Ekman et al.,
2011). Av föregående tydliggörs att personcentrerad vård inte kan förväxlas med
individanpassad eller patientcentrerad vård, där istället makten för vården finns hos
vårdpersonalen och där fokus istället är på patientens medicinska tillstånd
(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2009). Emellertid kan inte personcentrerad
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vård ersätta begreppet patient och dess vårdvetenskapliga innebörd (Sivonen, 2017).
Ekman et al. (2011) betonar att patienter är människor och bör därmed inte bli
”förminskade till enbart deras sjukdom, snarare att deras subjektivitet och integration
inom en given miljö, deras styrkor, deras framtida planer och deras rättigheter bör
beaktas.” (s. 249). Tydlig skillnad uttrycks mellan termerna person och patient.
Person står för en övergripande holistisk syn med rättviseaspekt medan patient
beskrivs som ett begrepp som framhåller det utmärkande eller bristande som skiljer
sig från person och utgör därmed att människan snarare ses som ett objekt med delar
än som en helhet (Edvardsson et al., 2008). Begreppet patient har tidigare förknippats
med den lidande människan men har kommit att förändrats stegvis sedan 1950-talet
till ett begrepp vilket beskriver en människas relation till någon de behandlas hos
(Kasn, 2017). Patientbegreppets innebörd där människan är ett föremål för
behandling, medför att vårdpersonalen är den part som har makt och kontroll över
vården (Kasn, 2017; Morgan & Yoder, 2012). Vård som är förenad med
personcentrerad vård syftar till att delvis flytta fokus till patienten samt att tillge makt
och kontroll till den personen (Morgan & Yoder, 2012), för att nå ett vårdande där
personen är delaktig (Bergbom, 2012).
Konceptet personcentrerad vård argumenteras ha historiskt ursprung ifrån Florence
Nightingale som särskilde omvårdnaden från det medicinska genom att fokusera på
patienten istället för på sjukdomen (Morgan & Yoder, 2012). Emellertid kan
konceptet härledas till humanistisk psykologi omkring 1980-talet hos forskning av
bland annat Carl Rogers och John Heron (McCance et al., 2011). Vidare beskrivs att
flera forskare har byggt vidare på tanken om att fokusera på personen istället för den
diagnos eller sjukdom som personen har (Goodwin, 2016; Morgan & Yoder, 2012).
Forskning har försökt definiera personcentrerad vård som koncept (Edvardsson et al.,
2008; Ekman et al., 2011; McBrien, 2009; Morgan & Yoder, 2012; Rosengren, 2016),
trots det saknas konsensus kring en enhetlig definition (Edvardsson et al., 2008;
McBrien, 2009). Definitionen behöver tydliggöras för att medarbetare inom en
organisation ska kunna förstå och ta till sig essensen av arbetssättet (Currie et al.,
2015; Goodwin, 2016). En central tolkning av personcentrerad vård är att patienter
bör ses som personer vilka besitter värdefulla resurser som kan tillvaratas i den
professionella relationen mellan patient och vårdpersonal (Edvardsson et al., 2008;
Rosengren, 2016). Morgan och Yoder (2012) instämmer med föregående men lägger
även till att personen, utifrån egna preferenser, bör ha rätt att påverka och erhålla
inflytande kring sin egen vård. För att patienten ska kunna anta en aktiv roll behöver
sjuksköterskan, utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, lära känna personen
bakom patienten och att, på detta sätt tillvarata resurser som personen besitter
(Edvardsson et al., 2008; Ekman et al., 2011; McBrien, 2009). Detta sker främst
genom den narrativa berättelsen där vårdpersonal utifrån ett holistiskt
tillvägagångssätt emottar information för att kunna dela samma vision som patienten
för vårdandet (Rosengren, 2016). Följande litteraturstudie kommer anknyta till
ovannämnda tolkningar av personcentrerad vård som även anses vara förenliga
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definitioner vilka förespråkar identifiering av patientens resurser och möjligheter,
relation och partnerskap mellan professionell och patient samt vård utifrån patientens
egna preferenser (Edvardsson et al., 2008; Ekman et al., 2011; McBrien, 2009;
Morgan & Yoder, 2012; Rosengren, 2016).
Att personcentrerad vård som koncept är svårdefinierat (Goodwin, 2016),
konkretiseras även av att forskning framhåller lika, men olika utpräglade, principer
för förhållningssättet (Lehuluante et al., 2012; Dow et al., 2013). Lehuluante et al.
(2012) menar att personcentrerad vård som koncept grundas av tre element:
humanism - fokus flyttas från det biologiska, hermeneutik – se till personens livsvärld
och slutligen deontologisk etik - att se betydelsen av vård som är individanpassad och
värdet i dess innehåll. Dow et al. (2013) lyfter istället fram fem principer av
personcentrerad vård: (1) Första principen innebär att lära känna patienten som person
genom ett holistiskt och individuellt tillvägagångssätt. (2) Av andra principen
framhålls att personen ska erhålla makt och ansvar över sin egen vård genom att vara
välinformerad samt vara med i beslutsfattande då personen kan inneha goda
kunskaper om egna hälsan. (3) Tredje principen är att relationen mellan person som
mottagare av vård och vårdpersonal är ömsesidigt flexibel och att det ska finnas
åtkomst för hjälp, samtal, stöd och tillit. (4) Utgångspunkten för den fjärde principen
ligger i personens upplevelser och syn på vård som erhållits. Utifrån personens synsätt
och erfarenheter kunna medverka hur vården koordineras, vilket innebär att personen
integreras i vården. (5) Den sista principen behandlar vikten av miljön för att tillgå ett
personcentrerat förhållningssätt. En miljö som framhåller ett öppet klimat där
arbetsplatsens kultur utgör grunden för att uppnå ett personcentrerat förhållningssätt
med kommunikationsbehov och värderingar (Dow et al., 2013). Normer i dagens
hälso- och sjukvård är att behandla patienter utifrån deras biologiska utgångspunkter,
vilket resulterar i ett ständigt utvecklande av verktyg för att identifiera, diagnosticera
och behandla patienter. Således har biologiska data tagit övervägande fokus i vården
följt av att patientens subjektiva data negligeras eller förminskas (McCance et al.,
2011; Ekman et al., 2011). För att kunna arbeta med ett personcentrerat
tillvägagångssätt måste vårdpersonalen se till personen inuti patienten och dess totala
värden framför en specifik roll. Detta medför att vårdpersonalen måste tänka utanför
den medicinska och tekniska kompetensen (McBrien, 2009). Sjuksköterskans roll i
personcentrerad vård bör därmed vara att etablera en professionell relation gentemot
patienten som inte endast har biologisk förankring, inkluderat social och känslomässig
kontext, med förhoppning om att skapa en bild av patientens livsvärld (Lehuluante et
al., 2012). Att journalföra patientens preferenser är enligt Ekman et al. (2011) av
betydelse för den subjektiva datans legitimitet och vårdpersonalens upprätthållande av
personcentrerad vård. Vidare betonas att denna information bör vara lika utbredd och
väldokumenterad i journalen som biologisk data.
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Personcentrerad vård ur ett organisatoriskt perspektiv
En personcentrerad vård är inte endast knuten till relationer människor emellan utan
också till den vårdmiljö som patienten befinner sig i (Lehuluante et al., 2012).
Vårdmiljön ska inkludera en mix av professionella roller som tillsammans främjar
organisatoriska strukturer, goda relationer, innovativa tankesätt och en miljö där
patientens individualitet hörs (Lehuluante et al., 2012; Ross et al., 2015).
Personcentrerad vård har inte endast betydelse för vårdpersonalen och patientens
relation, utan även vårdpersonal emellan och därmed den miljö som dessa vistas i
(McCance et al., 2015). För att implementera en vård som är förenad med
personcentrerad vård, behöver inställningen till hälso- och sjukvård förändras likväl
dess normer (Goodwin, 2016). Vidare behövs av organisatoriska ledare, en utformad
värdegrund som möjliggör visionen om hur personcentrerad vård ska bedrivas och att
förändringarna behöver ske på både organisatoriska och individuella plan (Morgan &
Yoder, 2012). Medarbetare kan inte på egen hand förändra ett förhållningssätt i
vården utan att det finns samstämmighet på organisatorisk nivå. Sjuksköterskor kan
därmed inte bedriva vård förenad med personcentrerad vård utan stöd av
organisatoriska ledare (Morgan & Yoder, 2012). Vård som är förenad med
personcentrerad vård i klinisk praktik ska inte bedrivas utifrån rutiner, istället skall
arbetssättet genomsyras av individens egenskaper eftersom en metod inte kan
tillämpas på alla inom den patientgruppen eller liknande (Morgan & Yoder, 2012).
I dagens hälso- och sjukvård behöver patienten anpassa sig efter verksamhetens
procedurer och professioner som avgör om patienten är berättigad vård, istället för att
patientens behov och preferenser av vård fokuseras och procedurerna utformas
därefter (Ekman et al., 2011). Hardy (2015) konstaterar att personcentrerad vård
kvarstår att vara ett känslomässigt engagerande och eventuellt stressfullt arbetssätt om
organisationens kultur inte har tydliga värderingar. Politiska ståndpunkter kan
förhindra implementerandet av personcentrerad vård genom att skapa barriärer
(Hardy, 2015). Samband föreligger mellan hur vårdpersonal blir behandlade av sina
överordnade och hur patienter blir bemötta av vårdpersonal. Om arbetsplatsens
anställda känner uppskattning och stöd från överordnade kan känslan av välmående
smittas av på arbetsplatsens miljö (Kitwood, 1997). Vård som är förenad med
personcentrerad vård ska utövas systematiskt och organiserat och inte endast infalla
under perioder då förutsättningar existerar (Ross et al., 2015). Övergång från den
traditionella vården, där vården är sjukdomsorienterad till en personcentrerad vård,
kommer enligt Ekman et al. (2011) att ta tid. Underlag finns, att vårdgivare innehar
viljan att börja bedriva personcentrerad vård, dock behövs stöd för att implementera
den systematiskt och konsekvent (Ekman et al., 2011).
Personcentrerad vård i klinisk praktik
I personcentrerad vård skall personen som är mottagare av vård vara delaktig i
beslutsfattande. Personcentrerad vård handlar således om att skapa en relation till
patienten som möjliggör att förståelse för personens situation och livsvärld, för att på
5

bästa sätt kunna erbjuda anpassad vård. Vårdpersonalens fokus bör vara på vad som
kan åstadkommas i samråd med, eller för personen (Edvardsson et al., 2008).
Professionella värderingar i bemötandet av patienten eller kollegor emellan, inverkar
på hur tillämpbart personcentrerad vård kan vara (Currie et al., 2014). Vårdpersonal
som bedriver personcentrerad vård behöver ha kompetens och personliga redskap för
att tillämpa en anpassad vård utifrån personens preferenser, behov och vilja. I en
sådan vård är goda kommunikativa färdigheter en förutsättning för att lyssna och
agera på ett adekvat sätt (Currie et al., 2014; Edvardsson et al., 2011). Kvalitén på
relationer är av stor vikt för att åstadkomma ett personcentrerat förhållningssätt.
Omvårdnad beskrivs som två dimensioner som inte kan särskiljas; den ena tar hänsyn
till vad som bli utfört hos patienten medan den andra dimensionen ser till hur
relationen utvecklas vid genomförandet av omvårdnaden. Det är således viktigare
utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, hur arbetsuppgifter utförs snarare än att
arbetsuppgifterna utförs tidseffektivt (Edvardsson et al., 2008).
Personcentrerad vård och sjuksköterskors upplevelser
Forskning påvisar att sjuksköterskor som arbetar utifrån ett personcentrerat
förhållningssätt är mer tillfreds med arbetsplatsen och det arbetet som de utför. Detta
gestaltas av den professionella och terapeutiska relationen som etableras mellan
patient och vårdpersonal i personcentrerad vård (Lehuluante et al., 2012).
Personcentrerad vård har påvisats ha betydelse för en patientsäker vård med god
kvalité, vilket anses vara till fördel för ett flertal vårdorganisationer (Lehuluante et al.,
2012). Vårdpersonal som arbetat en kortare tid inom vården uppvisade högre
tillämplighet av personcentrerad vård jämfört med de som hade arbetat längre tid
inom vården (Edvardsson et al., 2011). Vidare belyser Edvardsson et al. (2011) att
graden av tid spenderad i direkt relation med patient korrelerar med sjuksköterskors
och annan vårdpersonals tillfredställelse av bedriven vård.
Vårdpersonal som arbetar inom organisationer vilka är problem- och
uppgiftsorienterade tenderar att uppvisa lägre tillfredsställelse i deras yrkesmässiga
utövande (Edvardsson et al., 2011). Sjuksköterskor som arbetade inom en
akutvårdsverksamhet redogjorde att de upplevde att vården som bedrivs där var
sjukdomsorienterad; där patienten förefall en sjukdom eller ett problem som skulle
lösas, snarare än att se till personen bakom patienten (Ross et al., 2015). För att kunna
bedriva personcentrerad vård upplevde och uttryckte sjuksköterskor att patienten först
måste vara medicinskt stabil. Forskning har påvisat att vårdgivare har tagit till sig
personcentrerad vård, men trots detta arbetar främst arbetar enligt rutiner med små
möjligheter att tillämpa betydelsefulla principer för personcentrerad vård (Ekman et
al., 2011). Faktorer som medförde att personcentrerad vård inte bedrevs var att
vårdpersonal uttryckte att de var tvungna att prioritera omvårdnadsarbetet när inte
tiden fanns samt att det kändes mer naturligt att bedriva sjukdomsorienterad vård
(Ekman et al., 2011). Ekman et al. (2011) hävdar i deras studie att urvalet ansåg att
personcentrerad vård var en viktig och given del i den vård de bedrev. Av föregående
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betonar Ekman et al. (2011) att utmaningen inte var att övertyga vårdgivarna att
använda sig av personcentrerad vård utan det faktum att bevisa att de faktiskt inte
gjorde det. Det är en stor utmaning att verkligen tillgodogöra sig arbetssättet eftersom
forskning har visat att vårdens tillvägagångssätt kan se olika ut och att den vård som
vårdpersonal upplever sig bedriva kan stämma mer överens med ett annat koncept
(McCance et al., 2015).
Sjuksköterskans prioriteringar i omvårdnadsarbetet
Hälso- och sjukvården har fått större krav på effektivitet och att detta har fått följder
för hur sjuksköterskor hanterar sin tid (Waterworth, 2003). En viktig del i
sjuksköterskans arbete är att kunna prioritera sin tid, vilket ses som en förväntad
strategi för att kunna bedriva professionell omvårdnad (Waterworth, 2003). Att
planera och prioritera är avgörande för att hantera arbetet, men förmågan att vara
flexibel är en förutsättning för att bemöta oförutsedda händelser (Clearly & Horsfall,
2011). För att minska kraven på uppfyllda arbetsuppgifter inom en specifik tidsram
använder både sjuksköterskor och annan vårdpersonal rutiner (Clearly & Horsfall,
2011; Waterworth, 2003). Sjuksköterskor försöker skydda sina rutiner även då
argument lyfts om att främja individualiserad vård, eftersom det är enklare att hänvisa
till arbetsplatsens rutiner vid prioriteringar istället för att se till enskilda patientbehov
som kräver större engagemang och tidsåtgång (Waterworth, 2003).

Problemformulering
Personcentrerad vård är ett svårdefinierat koncept som ofta citeras och hänvisas till i
diskurs inom hälso- och sjukvård. Arbetssättet har påvisats kräva stort engagemang,
vilket leder till en problematisering huruvida personcentrerad vård går att uppnå eller
om det är en idealbild. Det är därför av betydelse att studera hur sjuksköterskans
prioriteringar i omvårdnadsarbetet stämmer överens med en personcentrerad vård.

Syfte
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur sjuksköterskans prioriteringar i
omvårdnadsarbetet stämmer överens med en personcentrerad vård.

Metod
En allmän litteraturstudie utfördes. Syftet med litteraturstudien var att beskriva det
aktuella kunskapsläget angående hur sjuksköterskans prioriteringar överensstämmer
med vård som är förenad med personcentrerad vård (Forsberg & Wengström, 2016;
Friberg, 2012c). Litteraturstudien behandlar enbart forskning gällande
sjuksköterskans prioriteringar i resultatdelen, för att först i diskussionen jämföra
resultatet mot den uppbyggda modell av personcentrerad vård som skildras i
litteraturstudiens bakgrund.
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Datainsamling
Informationssökningen kan delas in i två delar, en inledande informationssökning och
en egentlig informationssökning (Östlundh, 2012). Den inledande syftar till att få
överblick om det tilltänkta ämnesområdet. Under den egentliga
informationssökningen görs systematisk avgränsning med fokus på urval som har
akademisk grund (Östlundh, 2012). Databaserna som användes var Cinahl
(Cumulative Index of Nursing and Allied Health), PubMed (Public Medline) och
PsycINFO (Psychological Abstracts) eftersom de behandlar ämnesområdet
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016; Östlundh, 2012). Sökord valdes som
överensstämde med syftet och problemområdet som ämnades att utforskas
(Wallengren & Henricson, 2012). Kriterier användes för att avgränsa sökresultatet
(Friberg, 2012c). Boolesk söklogik är en teknik som användes för att kombinera flera
sökord och bestämma dess samband till varandra (Östlundh (2012). I enlighet med
Forsberg och Wengström (2016) användes operatorn AND för att snäva sökresultatet
och OR användes för att vidga sökresultatet. Trunkering användes för att få med
sökordets samtliga böjningar, detta genomförs genom att addera en asterisk på
sökorden (Forsberg & Wengström, 2016). Sökresultat innehöll andra litteraturformer
än vetenskapliga artiklar; dessa urskildes manuellt med stöd av bibliografiska poster
(Östlundh, 2012). Artiklar med avsaknad av vetenskaplig granskning, före publicering
i tidskrifter, valdes att exkluderas (Karlsson, 2012; Wallengren & Henricson, 2012).
För databaser där peer-review funktion ej återfanns och potentiella artiklar valts ut för
granskning söktes informationen om dessa via andra databaser (Östlundh, 2012).
Ytterligare exklusionskriterier var artiklar vars fokus behandlade research priorities,
samt artiklar som inte beskrev tillstånd av etisk kommitté, genomfört etiska
överväganden eller framhöll informerat samtycke. Granskningen genomfördes med
stöd av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, vilken användes för att
säkerställa den vetenskapliga kvalitén på artiklar. Artiklar som granskades erhöll
poäng efter en tregradig skala; från lägsta till högsta kvalité, varvid artiklar som
godtogs till resultatet skulle erhålla minst 80% och därmed vara av högsta
vetenskapliga kvalité (Carlsson & Eimans, 2003).
Den inledande sökningen hade till avsikt att finna vetenskapliga artiklar med
personcentrerad vård och sjuksköterskans prioriteringar. Sökningen genomfördes med
fritextsökning vilket avsåg att generera en bredare sökträff eftersom ämnesord inte
kunde återfinnas i databaserna. I samtliga databaser användes sökorden: nurs*, person
centred care, person-centredness, person centered care, priorit* i följande
kombination: nurs* AND "person centred care" OR "person-centredness" OR
"person centered care" AND priorit*. Inklusionskriterier som valdes var
vetenskapliga artiklar publicerade på engelska mellan 2007-2017. Sökningen
resulterade i 650 titlar, av dessa lästes 189 abstract. Sökningen genererade ett stort
antal artiklar vars relevans inte stämde överens med litteraturstudiens syfte, vilket
resulterade i ett annat tillvägagångssätt. Utifrån frånvaron av relevanta artiklar som
svarade mot syftet i den inledande sökningen, valdes sökordet personcentrerad vård
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att exkluderas. Nytt tillvägagångssätt blev istället att fokusera på sjuksköterskans
prioriteringar för att kunna göra en jämförelse med personcentrerad vård. Detta
föranledde den egentliga litteratursökning som resulterade i litteraturstudiens resultat.
Sökorden tillämpades som [MeSH], MH (Major Heading) och/eller fritext med
trunkering och gemenskap av booleska operatorn AND. Testsökningar genomfördes i
kombinationer av de olika sökorden, eftersom Cinahl och PubMed är två olika
databaser med olika system vilket framkom tydligt vid sökningarna. Sökorden som
användes var: clinical decision making, nursing, nursing practice, priorit och work
organization. Den egentliga sökningen resulterade i sex kvalitativa och tre
kvantitativa resultatartiklar. Urvalet i litteraturstudiens resultatartiklar utgjordes av
sjuksköterskestudenter, sjuksköterskor, arbetsgrupper i samverkan till sjuksköterskor
samt chefer eller överordnade till sjuksköterskor. Litteraturstudiens resultat grundas
på empiriska studier från Australien, Cypern, Danmark, Estland, Norge, Oman,
Sverige och USA.
Sökningar i Cinahl
Ämnesordlistor kontrollerades i databasen för att hitta ämnesord med relevans för
ämnet. Ett ämnesord kunde identifieras, övriga sökord återfanns inte som ämnesord
och söktes därför som fritext. Inklusionskriterier som valdes var vetenskapliga artiklar
publicerade på engelska mellan 2007-2017 eftersom tidsintervallet bedömdes vara
relevant (Östlundh, 2012). Sökord för den egentliga informationssökningen var
MH(”decision making, clinical”), priorit* AND nursing. Sökningen resulterade i 82
sökträffar, 21 lästa abstract och tio artiklar till granskning varav två kvalitativa artiklar
gick vidare till resultatet. Den andra sökningen var priorit* AND work organization
AND nursing som resulterade i 13 sökträffar, åtta lästa abstract och två artiklar till
granskning varav en kvalitativ artikel och en kvantitativ artikel gick vidare till
resultatet. Den tredje sökningen var priorit* AND work organization AND nursing
practice som resulterade i fyra sökträffar, fyra lästa abstract och en dubblett från
tidigare sökningar. Sökningarna i Cinahl resulterade i tolv granskade vetenskapliga
artiklar varav fyra blev resultatartiklar. Tre av resultatartiklarna använde kvalitativ
metod och en av resultatartiklarna använde kvantitativ metod.
Sökningar i PubMed
Ämnesordlistor kontrollerades i databasen för att hitta ämnesord med relevans för
ämnet. Inklusionskriterier som valdes var vetenskapliga artiklar publicerade på
engelska mellan 2007-2017 eftersom tidsintervallet bedömdes vara relevant
(Östlundh, 2012). Sökord för den egentliga informationssökningen var (”clinical
decision-making”)[MeSH], priorit* AND nursing. Sökningen resulterade i tre
sökträffar, noll lästa abstract och noll artiklar till granskning. Den andra sökningen
var priorit* AND work organization AND nursing som resulterade i 328 sökträffar,
67 lästa abstract och 11 artiklar till granskning. Utöver de 11 artiklarna som gick
vidare till granskning återfanns två dubbletter från tidigare sökning. Av de 11
granskade artiklarna blev fyra vetenskapliga artiklar resultatartiklar varav två var
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kvalitativa artiklar och två var kvantitativa artiklar. Den tredje sökningen var priorit*
AND work organization AND nursing practice som resulterade i 146 sökträffar, 40
lästa abstract och två artiklar till granskning. Utöver de två artiklarna som gick vidare
till granskning återfanns tre dubbletter från tidigare sökning. Av de två granskade
artiklarna gick en vetenskaplig artikel med kvalitativ metod vidare till resultatet.
Sökningarna i PubMed resulterade i 13 granskade vetenskapliga artiklar varav fem
blev resultatartiklar. Tre av resultatartiklarna använde kvalitativ metod och två av
resultatartiklarna använde kvantitativ metod.
Sökningar i PsycINFO
Ämnesordlistor kontrollerades i databasen för att hitta ämnesord med relevans för
ämnet. I databasen återfanns inga ämnesord med relevans för ämnet.
Inklusionskriterier som valdes var vetenskapliga artiklar publicerade på engelska
mellan 2007-2017 eftersom tidsintervallet bedömdes vara relevant (Östlundh, 2012).
Sökord för den egentliga informationssökningen var priorit* AND work organization
AND nursing som resulterade i 76 sökträffar, 16 lästa abstract och tre dubbletter från
tidigare sökningar. Den andra sökningen var priorit* AND work organization AND
nursing practice som resulterade i 38 sökträffar, 11 lästa abstract och två dubbletter
från tidigare sökningar. Sökningarna i PsycINFO gav inga nya resultat då dubbletter
från tidigare sökningar fanns i sökresultatet.
Manuell sökning
Manuell sökning tillämpades (Forsberg & Wengström, 2016; Karlsson, 2012;
Östlundh, 2012). Referenslistor lästes utifrån vetenskapliga artiklar som genomgått
granskning. Manuell sökning medförde sex vetenskapliga artiklar av intresse, varav
tre gick vidare till granskning. Samtliga artiklar påvisade högsta vetenskaplig kvalité
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och blev resultatartiklar. Av
resultatartiklarna återfanns två med kvantitativ metod och en med kvalitativ metod.
Databearbetning
Databearbetningen genomfördes med stöd utifrån de fem stegen för innehållsanalys
(Forsberg & Wengström, 2016). Innehållsanalys används för att systematiskt
analysera data med målet att beskriva eller tolka texter (Danielson, 2012; Forsberg &
Wengström, 2016). Friberg (2012c) förklarar att databearbetning av artiklar
genomförs genom att sönderdela material som har betydelse för syftet för att därefter
skapa ett nytt resultat. Litteraturstudiens författares förförståelse (Forsberg &
Wengström, 2016) kan återfinnas från klinisk erfarenhet av arbetet inom hälso- och
sjukvård samt författarnas utbildning till sjuksköterskor.
Resultatartiklarna bearbetades först individuellt utifrån syfte och frågeställning,
artiklarna lästes och i samband markerades notat med relevanta aspekter till syftet
(Friberg, 2012c). Vidare diskuterades och jämfördes notatens markeringar
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gemensamt. Notat med betydelse för syftet infogades i ett datorprogram för
sammanställning av material i en schematisk översikt (Friberg, 2012a). För att finna
meningsenheter lästes notaten upprepade gånger (Danielson, 2012; Friberg, 2012c)
och kondenserade meningsenheter färgmarkerades (Danielson, 2012). Kondenserat
innehåll utformades till preliminära kategorier (Forsberg & Wengström, 2016) såsom
tid och prioriteringar, behov av omprioriteringar, arbetsuppgifter som inte motsvarade
förväntningar, kompetensskillnad, avbrott i arbetet, ensamhet i sin roll,
sjuksköterskans vision mot vård given samt organisationens inverkan på
sjuksköterskans arbete. Teman utarbetades efter att mönster identifierats mellan
kategorierna (Danielson, 2012; Forsberg & Wengström, 2016).

Forskningsetiska överväganden
Enligt Kjellström (2012) är etiska principer vägledning för vilka handlingar som kan
återspegla dessa ideal. World Medical Association (2013) har utvecklat etiska
principer för forskning på människor och belyser tillsammans med lagen om
etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) att det vetenskapliga
värdet av forskning inte ska väga över människovärdet. Att kombinera dessa etiska
principer med ytterliga disciplinära principer kan förstärka den etiska vägledningen då
internationella koder i dess ursprung kan anses otydliga (Kjellström, 2012).
International Council of Nurses (2014) har publicerat sex etiska principer som avser
att skydda deltagare i forskning. Informerat samtycke till att medverka i forskningen,
samt att deltagarna när som helst kan avsäga sig samtycket att medverka, ska framgå
tydligt enligt World Medical Association (2013) och lagen om etikprövning av
forskning som avser människor (SFS 2003:460). Personuppgiftslagen reglerar vidare
hur personliga uppgifter skall behandlas för att skydda deltagarnas integritet (SFS
1998:204). Forsberg och Wengström (2016) belyser vikten av att etiska övervägande
görs i relation till de vetenskapliga artiklarna som framkommit i datainsamlingen.
Vetenskapliga artiklar som inte hade tillstånd av etisk kommitté eller var etiskt
övervägda vid granskning exkluderades enligt rekommendationer från Wallengren
och Henricson (2012). Tio av resultatartiklarna hade genomgått prövning av etisk
kommitté. Två av de tolv resultatartiklarna tog inte upp om forskningen genomgått
prövning av etisk kommitté, dock redogjorde forskarna att deltagare hade lämnat
informerat samtycke, att delta var frivilligt och att data behandlades konfidentiellt.
Nio av litteraturstudiens tolv resultatartiklar framhöll att informanter lämnat samtycke
att delta och hade erhållit information avseende forskningen. Litteraturstudien anses
vara till nytta för individen och professionen, då en jämförelse av personcentrerad
vård mot sjuksköterskans prioriteringar kan bidra till ökad insikt om konceptets
efterlevnad i hälso- och sjukvården.

Resultat
Sjuksköterskans prioriteringar genererade tre teman: hantering av tid och avbrott,
organisationens utformning och vision i kontrast till realitet. I litteraturstudiens
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resultat används begreppet patient då det avser att beteckna personens relation till
vårdandet (Kasn, 2017).
Hantering av tid och avbrott
Att prioritera och omprioritera patienter utifrån de som har störst behov av vård var
väsentligt för sjuksköterskor i deras yrkesroll (Sundin, Fahlen, Lundgren &
Jacobsson, 2014). Patienters livskvalité, inkluderat beaktande av smärt- och
symtomlindring, var av störst fokus för prioriteringar, vilket medförde att
sjuksköterskan ofta fick omprioritera sin tid (Pavlish, Brown-Saltzman, Hersh, Shirk
& Rounkle, 2011; Sundin et al., 2014). Kompetensen hos sjuksköterskan visade sig
vara av betydelse för att främja patientens behov (Burger, Parker, Cason, Hauck,
Kaetzel, O’Nan & White, 2010). Sjuksköterskor kunde välja att utföra arbetsuppgifter
mer tidseffektivt för att senare ta sig an en arbetsuppgift och lägga mer tid och kvalité
i den, detta kunde ses vid vård av äldre patienter (Sundin et al., 2014). Fysiologiska
behov prioriterades i högre utsträckning än psykosociala behov (Slettebø, Kirkevold,
Andersen, Pedersen, Halvorsen, Nordhaug & Nordtvedt, 2010). Sjuksköterskor
uttryckte att de primärt valde att utföra medicinska uppgifter och att detta även stod i
relation till sjuksköterskans uppfattning om patientens största behov (Papastavrou,
Andreou & Vryonides, 2014; Slettebø et al., 2010). Sjuksköterskors intuitioner för
prioritering kunde stå i konflikt med andras bild av vad som borde prioriteras
eftersom det oftast inte fanns en specifik mall för hur prioriteringar skulle tillämpas
(Sundin et al., 2014). Tidsbrist var en faktor till varför akuta och medicinska uppgifter
sällan fördröjdes utan prioriterades högre än basal och preventiv omvårdnad
(Papastavrou et al., 2014; Slettebø et al., 2010), samt att prioriteringar görs intuitivt i
relation till tid och resurser tillgängligt (Sundin et al., 2014). Av föregående framhöll
sjuksköterskor att de inte reflekterade om processer i beslutsfattande; de skapade sig
en bild av situationen och agerade utifrån den (Sundin et al., 2014). Sjuksköterskor
upplevde sig otillräckliga i situationer där tidsbrist och stress var påtagligt (Awaisi,
Cooke & Pryjmachuk, 2015; Burger et al., 2010; Sundin et al., 2014), medförande
eget ifrågasättande om arbetsuppgifterna blivit utförda (Burger et al., 2010). Vidare
kunde detta ses när sjuksköterskor kom in tidigare till arbetsplatsen för att på så vis
motverka stress (Burger et al., 2010). Sjuksköterskor uttryckte att de skulle ha lättare
att planera sin arbetsdag om de hade vetat vad som komma skall (Burger et al., 2010).
Att bli avbruten i arbetsuppgifter, tillhörde för sjuksköterskor, vardagen och
upplevdes därav inte som avbrott. Samtidigt uttryckte sjuksköterskor att det ansågs
vara kulturellt betingat att tillåta sig bli avbrutna i arbetet (Burger et al., 2010;
Sørensen & Brahe, 2014). Oerfarna sjuksköterskor upplevde avbrott som en faktor
som försvårade arbetet (Unruh & Nooney, 2011). Ett fåtal avbrott initierades av
patienter eller närstående till patienter, detta kunde ge sig uttryck i frågor eller direkt
stöd (Sørensen & Brahe, 2014). Under ett arbetspass avbröts sjuksköterskor en gång i
halvtimmen (Westbrook, Duffield, Li & Creswick, 2011). Arbetskollegor var källan
till avbrott som främst förekom, oftast på grund av frågeställningar (Sørensen &
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Brahe, 2014) eller sociala interaktioner (Walter, Li, Dunsmuir & Westbrook, 2014).
Kompetens hos sjuksköterskor inverkar på hur avbrott uppfattas och hanteras (Burger
et al., 2010; Sørensen & Brahe, 2014). Oerfarna sjuksköterskor upplevde att avbrotten
medförde minskat fokus och störde deras arbete (Burger et al., 2010; Unruh &
Nooney, 2011), samt att de upplevde dilemmat att vara tillgänglig och samtidigt
behålla fokus på eget arbete, något som krävde mycket energi (Sørensen & Brahe,
2014). Unruh och Nooney (2011) framhåller att avbrotten var signifikant mer frekvent
på dagpass än på andra pass. Sjuksköterskor upplevde frustration över att bli avbrutna
när det inte var nödvändigt eller då det kunde vänta (Sørensen & Brahe, 2014).
Erfarna sjuksköterskor framhöll att möjligheten att finnas till för andra arbetskollegor
var en del av arbetet (Sørensen & Brahe, 2014), medan andra sjuksköterskor upplevde
att den tid som de fick hjälpa andra medförde bristande kompetensutveckling med
risk för utebliven vård eller vård av lägre kvalité (Papastavrou et al., 2014).
Sjuksköterskor uttryckte att de behövde tid för att se helheten av arbetspasset, men
trots det hanterades avbrott som en del av arbetet (Sørensen & Brahe, 2014).
Sjuksköterskor var benägna att byta arbetsuppgift för att utföra vård i anknytning till
patienten (Walter et al., 2014). Sjuksköterskor utförde flera arbetsuppgifter samtidigt
(Westbrook et al., 2011), även i patientnära arbete (Burger et al., 2010). Ju längre en
arbetsuppgift tog att genomföra, desto högre benägenhet var det att sjuksköterskan
som utförde den bytte arbetsuppgift, emellertid minskade benägenheten till
uppgiftsbyte vid samarbete med annan sjuksköterska (Walter et al., 2014).
Sjuksköterskor bytte arbetsuppgift i genomsnitt cirka en gång per minut och utförde i
genomsnitt cirka 70 arbetsuppgifter varje timma (Walter et al., 2014; Westbrook et
al., 2011). Sjuksköterskor spenderar 37% av deras arbetsdag i anslutning till patienter
(Westbrook et al., 2011). En hög arbetsbelastning hos sjuksköterskor associerades
med mindre tid att utföra uppgifter optimalt vilket gav upphov till känslor av stress
och otillräcklighet (Unruh & Nooney, 2011). Nyutexaminerade sjuksköterskor
upplevde högre arbetsbelastning i korrelation till antal patienter de ansvarade för samt
antal timmar de arbetade per vecka (Awaisi et al., 2015; Unruh & Nooney, 2011).
Trots den höga arbetsbelastningen behöll sjuksköterskor sitt engagemang för att
bemöta, tillgodose patienter i behov av vård och strävade efter att se till patientens
helhet. Sjuksköterskor upplevde anknytning till de patienter som de prioriterade och
kände otillräcklighet när de inte kunde vara tillgängliga för alla (Sundin et al., 2014).
Faktorer som kunde påverka patienters hälsoutfall journalfördes alltid, medan
dokumentation kring hur patienterna prioriterades ej kunde återfinnas (Slettebø et al.,
2010).
Oerfarna sjuksköterskor prioriterade problemstyrt (Awaisi et al., 2015; Burger et al.,
2010), utan hänsyn till framtiden (Sundin et al., 2014), där en sak gjordes i taget med
mål att utföra och slutföra all nödvändig vård (Awaisi et al., 2015; Burger et al.,
2010). Sjuksköterskorna i studien av Awaisi et al. (2015) upplevde att samtliga
kollegor på deras arbetsplats arbetade utifrån ett uppgiftsorienterat arbetssätt. Att
endast tillgodose nödvändig vård resulterade i ett utvecklade av standarder i
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arbetsutförande som stod i motsats till optimal vård (Papastavrou et al., 2014).
Differens kunde ses av och hur sjuksköterskorna använde verktyg för att organisera
och få en överblick av arbetet, bland annat anteckningar där nya sjuksköterskor
dokumenterade allt medan erfarna sjuksköterskor dokumenterade utifrån patientens
individualitet på ett detaljrikt sätt för hela arbetspasset (Burger et al., 2010). Oerfarna
sjuksköterskor uttryckte en vilja att tillgodose vård utöver den, för dem, nödvändiga
vården samt assistera arbetskollegor, dock fanns inte alltid tidsutrymme för det
(Burger et al., 2010; Unruh & Nooney, 2011). Erfarna sjuksköterskor uttryckte att
prioriteringar var en naturlig del i arbetet och upplevde att de kunde se framåt för hur
deras prioriteringar kunde påverka arbetet (Sundin et al., 2014). Erfarna
sjuksköterskor beaktade flera faktorer vid deras prioriteringar och kunde enkelt
omprioritera för ett mer effektivt vårdande (Burger et al., 2010). Arbetsuppgifternas
längd särskildes inte beroende av om sjuksköterskor var nybörjare eller hade lång
erfarenhet och yrkeskompetens (Westbrook et al., 2011). I kontrast återger Unruh och
Nooney (2011) att oerfarna sjuksköterskor rapporterade att de hade mer arbete än vad
som optimalt kunde utföras, samt att de uttryckte svårigheter att utföra arbetet inom
tidsramen för ett arbetspass (Papastavrou et al., 2014; Unruh & Nooney, 2011).
Oerfarna sjuksköterskor kommunicerade utifrån fakta som var nödvändigt snarare än
fakta som kunde bidra till att etablera ett optimalt vårdande (Burger et al., 2010).
Förgående tydliggörs genom kommunikationen mellan den oerfarna sjuksköterskan
till patient-, sjuksköterskestudenter- och assisterande personal (Burger et al., 2010).
Sjuksköterskor upplevde att bemötande gentemot patienter som signalerade om
psykosociala behov, var undermålig bland oerfarna sjuksköterskor (Burger et al.,
2010). Kommunikationen mellan den oerfarna sjuksköterskan och andra mer erfarna
kollegor grundades i konsultationer och/eller assistans (Burger et al., 2010; Sørensen
& Brahe, 2014). Erfarna sjuksköterskor kommunicerade med alla som hade eller
kunde ha en vårdrelation till patienten, i avsikt att möta patientens alla behov, samt att
de tog sig tid för att se hela människan för att identifiera andra behov, än fysiska
(Burger et al., 2010). Arbetsuppgifter av olika slag skiljde sig inte signifikant mellan
sjuksköterskors grad av yrkeskompetens vid utförandet av arbetsuppgifter (Westbrook
et al., 2011).
Organisationens utformning
Avdelningschefer hade till uppgift att se till att den vård som bedrevs, utfördes med
kvalité och säkerhet (Effken, Brewer, Logue, Gephart & Verran, 2011), samt att
vården tillgodosåg patientens behov (Papastavrou et al., 2014). Vidare kunde detta
medföra att avdelningschefer och sjuksköterskor hade skilda uppfattningar om vad
som skulle prioriteras, vilket kunde leda till att sjuksköterskor upplevde att de fick
bedriva annan vård än den som bäst svarade mot patientens behov (Papastavrou et al.,
2014). Sjuksköterskor uttryckte att de kände sig maktlösa och undergivna av
arbetsgrupper över dem i hierarkisk ordning och fick anta en passiv roll (Awaisi et al.,
2015; Papastavrou et al., 2014), vilket inte stod överens med ett teamarbete (Burger et
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al., 2010). Kompetensen avgjorde huruvida sjuksköterskorna vågade ifrågasätta eller
diskutera patientens vård gentemot läkare (Papastavrou et al., 2014). Sjuksköterskor
trodde att detta kunde ha en negativ påverkan för vården som bedrivs (Papastavrou et
al., 2014). Föregående kan exemplifieras av att sjuksköterskor uttryckte att läkare
främst såg till medicinska behov medan andra behov negligerades (Awaisi et al.,
2015; Papastavrou et al., 2014), dock försökte sjuksköterskor företräda ett holistiskt
synsätt och se till att patientens samtliga behov tillgodosågs (Sundin et al., 2014).
Teamarbete var av vikt för att tillgodose vård där patientens alla behov
tillfredsställdes (Burger et al., 2010).
Avdelningschefer uttryckte att det var svårt att förmedla finansiell påverkan hos
organisationen för dess medarbetare (Effken et al., 2011), samt uttryckte svårigheter
att tillgodose optimal vård för patienter, på grund av bland annat bemanning (Slettebø
et al., 2010). Ett underskott av bemanning medförde att sjuksköterskor fick ta hand
om fler patienter än vad som var optimalt (Papastavrou et al., 2014; Slettebø et al.,
2010), och kunde medföra att patienter fick transporteras till andra instanser för vård
(Slettebø et al., 2010). Sjuksköterskor beslutade hur patienter skulle prioriteras utifrån
tillgängliga resurser. De kunde uppleva ensamhet i sin roll, men samtidigt frihet av att
besitta en roll som fick ta dessa beslut (Slettebø et al., 2010; Sundin et al., 2014). Då
situationer uppstod där den enskilda sjuksköterskans prioriteringar skiljde sig från
andra sjuksköterskor eller arbetsgrupper kunde det ge upphov till frustation att följa
andras rekommendationer eller uppmaningar (Sundin et al., 2014). När sjuksköterskor
prioriterade vården självständigt utifrån gemensamma värderingar medförde det att
sjuksköterskor fick högre motivation, såg arbetet som mer betydelsefullt och tog
större ansvar för deras beslut (Toode, Routasalo, Helminen & Suominen, 2014).
Tiden som sjuksköterskor utförde arbetsuppgifter individuellt ökade med över tio
procent på en treårsperiod mellan 2005-2008, från 27,5 % till 39,4 % (Westbrook et
al., 2011). Sjuksköterskor upplevde att när de prioriterade patienter självständigt
behövdes god kompetens för att kunna besluta kring vård i alla situationer (Sundin et
al., 2014). Detta kunde ställa sjuksköterskor inför etiska dilemman om vad som skulle
prioriteras respektive prioriteras bort, samt ta ansvar för konsekvenserna av dessa
handlingar (Sundin et al., 2014). Sjuksköterskor som erhållit årlig utbildning på sin
arbetsplats om organisation och arbetssätt tenderade att i större utsträckning arbeta
utifrån gemensamma värderingar, detta förelåg dock inte för sjuksköterskor inom
akutvårdsverksamhet som tenderade att i mindre utsträckning dela organisationen
värderingar och arbeta mer enligt individuella preferenser (Toode et al., 2014). En
arbetsplats där medarbetare delade samma värderingar, bidrog till att prioriteringar
genomfördes enligt gruppen på ett naturligt sätt (Sundin et al., 2014; Toode et al.,
2014). Emellertid kan fortsatt ökat krav på vården medföra svåra ställningstagande
kring hur prioriteringar ska praktiseras (Papastavrou et al., 2014; Sundin et al., 2014).
Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter upplevde att vården bedrevs rutinmässigt
(Awaisi et al., 2015), samt att de fick utföra arbete som tillhörde andra arbetsgrupper,
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vilket vidare resulterade i att resurser inte användes på det mest gynnsamma sättet för
organisationen (Awaisi et al., 2015; Papastavrou et al., 2014). Sjuksköterskor
uttryckte att deras arbetsdag fylldes med arbetsuppgifter som kunde förläggas på
assisterande vårdpersonal för att på så vis utföra vård som stod i överens med deras
utbildning (Papastavrou et al., 2014), trots det påtalades att grundläggande omvårdnad
var av vikt och behövde praktiseras (Awaisi et al., 2015). Sjuksköterskor upplevde att
de hade förmåga att se när de behövde omprioritera och/eller delegera uppgifter till
andra (Burger et al., 2010), emellertid kunde det konstateras att sjuksköterskor tog ett
för stort ansvar och gjorde arbetsuppgifter som var ålagda andra för att säkerställa sig
om att uppgifterna fullföljdes (Burger et al., 2010; Sundin et al., 2014).
Vision i kontrast till realitet
Sjuksköterskor upplevde att deras professionella roll hade förändrats, till följd av hög
arbetsbelastning, vilket hade medfört att de arbetade rutinmässigt med patienter som
objekt där fokus var på att prioritera arbetsuppgifter och att dessa genomfördes istället
för att se till personen bakom patienten (Awaisi et al., 2015). Nyutexaminerade
sjuksköterskor upplevde en distinktion mellan utbildning och vad verkligheten för den
professionella rollen innebar (Awaisi et al., 2015), samt att vård som de skulle vilja
bedriva inte stämde överens med den vård som de bedrev (Papastavrou et al., 2014).
Sjuksköterskor upplevde sig skyldiga för att de inte hade tid att ge optimal vård
(Papastavrou et al., 2014). Sjuksköterskor prioriterade mediciniska åtgärder istället
för den grundläggande omvårdnaden (Slettebø et al., 2010), som främst fick åtagas av
assisterande personal (Sundin et al., 2014). Patienter som i högre utsträckning klarade
sig självständigt prioriterades därav lägre för sjuksköterskan. Sjuksköterskan strävade
emellertid efter att prioritera patienter på lika villkor (Pavlish et al., 2011; Slettebø et
al., 2010; Sundin et al., 2014), men kunde undervärdera etiska följder av beslut som
rörde deras prioritering (Slettebø et al., 2010). Sjuksköterskor behövde konstant
prioritera om deras arbete eftersom de ständigt behövde vara tillgängliga (Slettebø et
al., 2010; Sundin et al., 2014) medförande att patienter försökte få uppmärksamhet för
att få sina behov tillfredsställda (Sundin et al., 2014). Således upplevde sjuksköterskor
svårigheter att prioritera i de fall de bedömde att patienter hade lika behov av vård
(Slettebø et al., 2010; Sundin et al., 2014). Patienter med närstående som hade
kunskap och/eller var drivande kunde ha inverkan på sjuksköterskans prioriteringar
(Slettebø et al., 2010). Sundin et al. (2014) framhåller att varje individs upplevelse av
ohälsa är unik, varvid sjuksköterskor upplevde frustation att, av misstag, missa att
identifiera behov av vård och att vård därmed skulle fördröjas (Papastavrou et al.,
2014; Sundin et al., 2014).
Sjuksköterskor upplevde sig otillräckliga när de hade hand om patienter där vården
krävde mycket tid (Pavlish et al., 2011; Sundin et al., 2014). Flera sjuksköterskor
upplevde att de inte gjorde tillräckligt för patienterna (Pavlish et al., 2011), och att det
fanns en maktlöshet över att inte hinna med vissa arbetsuppgifter (Sundin et al.,
2014). Känslor av stress och frustration upplevdes av sjuksköterskor när de inte kunde
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utföra den vård som den professionella rollen innebar (Papastavrou et al., 2014). I
kontrast framhåller Sundin et al. (2014) att, med tid och erfarenhet i den
professionella rollen, kan sjuksköterskan komma att infinna sig i att tid kommer vara
otillräcklig för att åstadkomma allt. Sjuksköterskor förträngde och höll känslor av
otillräcklighet inom sig själva då det inte fanns tid att reflektera över besluten för sina
prioriteringar och dess konsekvenser (Sundin et al., 2014). Sjuksköterskor upplevde
att de förbisåg signaler från patienter om dolda behov, de hade på grund av tidsbrist,
svårigheter att undersöka behoven ytterligare och tenderade därmed att tänka bort
dessa vid prioriteringar (Sundin et al., 2014). Föregående står i kontrast till Burger et
al. (2010) och Slettebø et al. (2010) som framhöll att den erfarna sjuksköterskan såg
patienten utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebar att sjuksköterskan prioriterade sin
tid för att finnas till för patienterna (Papastavrou et al., 2014). Detta var något som
även resulterade i att patienterna fick större tillit till sjuksköterskan samtidigt som
dolda behov kunde identifierades (Papastavrou et al., 2014). Patienters autonomi
kunde negligeras på grund av annan vårdpersonal eller närstående till patienter vilka
hade andra åsikter om hur vården skulle fortgå (Pavlish et al., 2011). Sjuksköterskor
uttryckte att patienters egen vilja bör sättas i fokus för beslut och att hälso- och
sjukvården bör åhöra dessa (Papastavrou et al., 2014; Pavlish et al., 2011).

Diskussion
Metoddiskussion
Litteraturstudiens syfte ansågs vara välformulerat och avgränsade problemet som
avsågs undersökas väl, samt var av relevans för sjuksköterskors akademiska examen
som såväl yrkesexamen (Friberg, 2012d; Henricson, 2012b). Ett forskningsproblem
kan vara att undersöka om en teori överensstämmer med verklighet (Forsberg &
Wengström, 2016; Henricson, 2012). Wallengren och Henricson (2012) betonar att ju
mer självklart fenomenet var som avsågs att beforskas, för författarna, desto mer
styrka tillför det litteraturstudiens trovärdighet, pålitlighet och innehållsvaliditet. Vid
de inledande sökningarna skapades en uppfattning om vilka titlar som ansågs
relevanta respektive icke relevanta (Östlundh, 2012). Innehållsvaliditet och
bekräftelsebarheten anses enligt Wallengren och Henricson (2012) stärks eftersom
litteraturstudien först genomgick inledande sökning för att identifiera problemområdet
och därefter en egentlig sökning. Wallengren och Henricson (2012) menar att under
den inledande sökningen erhålls kunskap om problemområdet samt att
sökordstekniker och problemformulering tar sitt ursprung. Detta anses vara en styrka
när den egentliga sökningen genomfördes då det redan fanns ett djup kring förståelsen
om litteraturen (Wallenberg & Henricson, 2012). Genom att använda fler databaser,
med inriktning för omvårdnad, minskar chansen att relevanta artiklar förbisågs,
medförande att litteraturstudiens trovärdighet stärks (Henricson, 2012a). Syftet till att
litteraturstudien genomfördes var som tidigare nämnts att undersöka om en teori
överensstämmer med evidens. För att kunna besvara detta valdes informationskällor
som baserades på vetenskaplig forskning, som utgjordes av originalartiklar
publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Karlsson, 2012). En styrka med studien var att
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primärkällor användes för resultatet (Henricsson, 2012; Segersten, 2012). Sökningar
genomfördes i informationskällor vars innehåll var kvalitetskontrollerat (Karlsson,
2012; Östlundh, 2012). Karlsson (2012) belyser vikten av att kritiskt granska all
inhämtad information oavsett inhämtningskälla vilket är ett krav för att använda
informationen i studien.
Wallengren och Henricson (2012) framhåller att innehållsvaliditet och
bekräftelsebarheten kunde stärkas av en tydligt beskriven datainsamlingsprocess där
urvalskriterier är angivna. Engelska valdes som inklusionkriterie, emellertid menar
Östlund (2012) att den person som läser och behandlar texten, som inte har engelska
som modersmål, kan ställas inför en språklig utmaning. Föregående kan anses som en
svaghet för litteraturstudien då ingen av författarna har engelska som modersmål. För
att motverka föregående kontrollerades ämnesord gentemot facklitteratur och
databasernas definition av ämnesordet (Östlundh, 2012). Definitionen av ämnesordet
clinical decision-making i PubMed stämde inte överens med vad som ämnades
studeras, dock gjordes sökning med ämnesordet likt Cinahl för att kontrollera att inte
artiklar vars relevans för litteraturstudien missades. Ämnesord som svarade på clinical
decision-making återfanns ej i PsycINFO. Synonyma termer kunde enligt Östlundh
(2012) användas för att finna artiklar som inte databaserna på automatik kunde samla
in och användes därmed för att inte missa relevant material. Manuell sökning
tillämpades enligt Forsberg och Wengström (2016), vilket kan anses vara en styrka då
risken minskar att missa ytterligare relevant litteratur. Friberg (2012a) menar att det
antal artiklar som har valts ut som resultatartiklar av det aktuella forskningsområdet
ska kunna fördjupas. Tid är en förutsättning för att hinna med att fördjupa sig i
artiklarnas resultat och enligt Friberg (2012a) är kvalité i de artiklarna man valt ut av
större vikt än kvantifierat resultat från många artiklar som inte tillräckligt fördjupats.
Emellertid framhåller Friberg (2012b) och Forsberg och Wengström (2016) att
litteraturöversikter, på grund av begränsat mängd antal artiklar, kan innehålla ett
resultat som framtagits selektivt för att stödja egna ståndpunkter.
Artikelgranskningen genomfördes gemensamt och eftersom de från och med första
artikel bedömdes på likartat sätt av författarna där konsensus förelåg utifrån
diskussion om artikelns kvalité, ansågs detta kunna styrka granskningsprocessen
(Wallengren & Henricson, 2012). Kvalitetssäkring genomfördes genom att kritiskt
granska primärkällorna och sedan omformulera kunskapen med hjälp av teorier.
Artiklarna ställdes gentemot syftet med litteraturstudien för att verifiera materialets
relevans (Henricson, 2012b; Wallengren & Henricson, 2012). Efter
kvalitetsgranskning av utvalda artiklar skapades översikter med anledning av att
beskriva artikelns innehåll (Friberg, 2012b). Wallengren och Henricson (2012) menar
att trovärdigheten stärks då författarna för litteraturstudien var fler än en.
Litteraturstudien lästes av externa granskare vilket ansågs styrka innehållsvaliditeten
och således även dess trovärdighet och pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012;
Friberg, 2012a). Wallengren och Henricson (2012) redogör för att bekräftelsebarhet
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och pålitlighet kan styrkas av att författarna skriver ned sina egna tankar i loggbok
som uppkommer i takt med litteraturstudiens framfart, det ansågs vara ett sätt att
bearbeta förförståelse, därmed inte uteslutet att författarnas förförståelse kan ha
påverkat litteraturstudien. Under bearbetningen av resultatet kan det anses vara av
kvalité att bara primärkällornas egna ståndpunkter angavs och sammanvävdes med
källor som antingen stod i motsats till utsago eller stod i enlighet med denna
(Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2012b). Under rubriken forskningsetiska
överväganden framhåller författarna av litteraturstudien att datainsamlingen som
innebar att inhämtande av material ifrån annan forskning som inte hade tillstånd av
etisk kommitté och/eller var etiskt övervägda, exkluderades från vidare granskning
vilket ansågs styrka den vetenskapliga kvalitén (Wallengren & Henricson, 2012;
Forsberg & Wengström, 2016; Henricson, 2012b).
Problemområdet för litteraturöversikten kan vara av intresse att studera utifrån både
kvantitativ och kvalitativ ansats (Segesten, 2012) och kan enligt Forsberg och
Wengström (2016) vara av gagn för att synliggöra fenomenets olika synvinklar.
Friberg (2012b) menar att båda ansatserna kan ingå i analysen för litteraturöversikten.
I fem av sju kvalitativa resultatartiklar återfanns triangulering, vilket kan anses styrka
resultatartiklarnas trovärdighet mot empirisk forskning (Forsberg & Wengström,
2016) och på så vis resultatets trovärdighet utifrån denna litteraturstudie.
Resultatartiklarna i litteraturstudien är från Australien (2), Cypern (1), Danmark (1),
Estland (1), Norge (1), Oman (1), Sverige (1) och USA (4). Kersey-Matusiak (2013)
framhåller att det kan utgöra svårighet att överföra litteraturstudiens resultat till andra
geografiska områden då olika länders kulturer påverkar hur hälso- och sjukvården
organiseras, medförande hur tillgänglig vård och behandlingsalternativ är för
patienter. Liknande kan styrkas av Ferraz-Nunes och Karlberg (2012) som redogör för
att det finns svårigheter att jämföra länder eftersom de kan ha skiljaktigheter i
politiska beslut och marknadsmekanismer. Litteraturstudiens överförbarhet kan enligt
(Henricson, 2012a) påverkas utav styrningen av hälso- och sjukvården i ett land och
dess kultur och bör därmed med försiktighet generaliseras till andra länders kontext.
Henricson (2012a) framhåller att litteraturstudien kan ha påverkats av att författarna
genomförde en sådan för första gången. Författarna menar således att litteraturstudien
har medfört både nya implicita och explicita kunskaper i forskningsprocessen.
Föregående kan ha medfört att inhämtandet av material tog längre tid och därmed
påverkat litteraturstudien kvalité.
Resultatdiskussion
Resultatet i litteraturstudien relaterar till sjuksköterskans prioriterande av
omvårdnadsarbetet och berör hantering av tid och avbrott, organisationens utformning
och vision i kontrast till realitet. Resultatdiskussionen avser överensstämmelse av
litteraturstudiens resultat om sjuksköterskans prioriteringar i relation till
personcentrerad vård.
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Personcentrerad vård och hantering av tid och avbrott
Under rubriken hantering av tid och avbrott i litteraturstudiens resultat, gestaltas att
prioriteringar var väsentligt för yrkesrollen, att sjuksköterskors yrkeskompetens och
erfarenhet inverkade på hur prioriteringar genomfördes samt att avbrott inföll frekvent
under sjuksköterskans arbetsdag.
I litteraturstudiens resultat framkom att tidsbrist i samband med hög arbetsbelastning
och att inte förmå vara tillgänglig för alla patienter, medförde känslor av stress och
otillräcklighet hos sjuksköterskor (Awaisi et al., 2015; Burger et al., 2010; Sundin et
al., 2014; Unruh & Nooney, 2011). Ekman et al. (2011) framhöll i sin forskning om
personcentrerad vård att sjuksköterskor upplevde att det kändes mer naturligt att
bedriva sjukdomsorienterad vård, särskilt när de upplevde brist av tid och var tvungna
att prioritera och omprioritera för att effektivisera arbetet. Likheter kan dras till
litteraturstudiens resultat där det framkommer att sjuksköterskor gör prioriteringar
intuitivt i relation till tid och resurser tillgängligt (Sundin et al., 2014), och att de
medicinska uppgifterna sällan fördröjs (Papastavrou et al., 2014; Slettebø et al.,
2010). Detta kan anses stå i motsats till hälso- och sjukvårdslagen som fastslår enligt
2 §, kap. 5, att det ska finnas resurser för att kunna bedriva och tillgodose en god vård
(SFS 2017:30).
Yrkeskompetens och erfarenhet var av vikt hos sjuksköterskan för att kunna tillämpa
personcentrerad vård (Currie et al., 2014; Edvardsson et al., 2011). I litteraturstudiens
resultat konstateras i samstämmighet med Hendersons filosofiska teori, att
kompetensen hos sjuksköterskan inverkade på hur prioriteringar genomfördes, vilka
av patientens behov som tillfredsställdes och i vilken utsträckning (Awaisi et al.,
2015; Burger et al., 2010; Pokorny, 2014; Sundin et al., 2014; Sørensen & Brahe,
2014). Litteraturstudiens resultat påvisar att yrkeskompetensen hos sjuksköterskan
inverkade på hur avbrott uppfattades och hanterades (Burger et al., 2010; Sørensen &
Brahe, 2014), där oerfarna uttryckte att avbrotten medförde svårigheter att förhålla sig
till prioriteringar vilket kunde påverka arbetsmomentet negativt (Burger et al., 2010;
Unruh & Nooney, 2011) medan erfarna sjuksköterskor såg avbrotten som en del av
arbetet (Sørensen & Brahe, 2014). Med hänsyn till litteraturstudiens resultat kan det
framhållas hur avbrott i det vardagliga omvårdnadsarbetet är en barriär i sig för att
kunna bedriva personcentrerad vård. För att bedriva vård som är förenad med
personcentrerad vård krävs att sjuksköterskan tar sig tid att sätta sig in i patientens
livsvärld och åhöra önskningar, behov och resurser. Medvetenhet om att kunna bli
avbrutna kan föranleda att sjuksköterskor inte tar sig tid att lyssna till patienten
eftersom de inte vill lämna något som var påbörjat. Detta riskerar således att
patientens subjektivitet försummas och skulle därmed kunna utgöra en barriär för det
personcentrerade vårdandet.
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Personcentrerad vård och organisationens utformning
Under rubriken organisationens utformning i litteraturstudiens resultat, tydliggörs att
sjuksköterskan hade frihet att prioritera, men trots det fann sig undergiven andra
arbetsgrupper och fick anta en passiv roll i planering av vård.
I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor upplevde att vården hade
förändrats över tid, likväl den professionella rollen vilket hade medfört att de endast
behandlade patienter som objekt utifrån dess sjukdom (Awaisi et al., 2015). Liknande
kunde styrkas av McCance et al. (2011) och Ekman et al. (2011) som redogjorde att
patienters subjektiva data negligerades eller förminskades i dagens hälso- och
sjukvård där fokus istället förelåg att behandla i relation till biologiska
utgångspunkter. Detta står i motsats till 1 §, kap. 5, i hälso- och sjukvårdslagen som
framhåller att vården som bedrivs skall vara av god kvalité och tillgodose patienters
samtliga behov och åhöra dessa genom patienters delaktighet (SFS 2017:30). För att
efterleva detta stipulerar Henderson (1970) att en god relation måste etableras mellan
sjuksköterskan och patienten, för att kunna tillgodose och anpassa vården utefter
patientens individuella behov. Utifrån personcentrerad vård, bör patienter behandlas
som människor med unika behov och resurser som inte enbart kan relateras till fysiska
tillstånd (Ekman et al., 2011; Lehuluante et al., 2012; McBrien, 2009; Rosengren,
2016). Likväl beskrivs en faktor till varför inte personcentrerad vård bedrivs, att
sjuksköterskor uttrycker att de är tvungna att prioritera för att säkerställa och
stabilisera patientens medicinska tillstånd innan ett personcentrerat vårdande kan
etableras (Ekman et al., 2011). I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor
upplevde att hälso- och sjukvården hade utvecklat standarder där arbetsuppgifter
genomfördes rutinmässigt och att optimal vård ej kunde uppnås då patienten sågs som
ett objekt, istället för en person, som endast tillgodosågs nödvändiga behov (Awaisi et
al., 2015; Papastavrou et al., 2014). Föregående står i motsats till personcentrerad
vård som inte ska bedrivas utifrån rutiner eftersom varje individ är unik och ett
tillvägagångssätt inte kan appliceras på alla (Morgan & Yoder, 2012). Ekman et al.
(2011) konstaterar i sin forskning att sjuksköterskor hade en uppfattning om att
personcentrerad vård var en given del i vården de bedrev, dock kunde
missuppfattningar hos vårdpersonal föreligga beträffande personcentrerad vård och
dess innebörd för vårdandet (Ekman et al., 2011; McCance et al., 2015).
Personcentrerad vård som inte bedrivs systematiskt och konsekvent kan istället
stämma mer överens med något annat koncept (Ross et al., 2015; Ekman et al., 2011).
I litteraturstudiens resultat framkom att, om organisatoriska och gemensamma
värderingar efterföljs sågs den enskilda sjuksköterskans prioriteringar som naturliga
och självklara (Sundin et al., 2014; Toode et al., 2014). Vård inom akutverksamhet
visade generellt ansatser till färre gemensamma värderingar (Toode et al., 2014). Med
hänsyn till litteraturstudiens resultat kan det framhållas att färre gemensamma
värderingar bland vårdpersonalen inom organisationen kan utgöra barriär för att
kunna bedriva personcentrerad vård. Frånvaro av tvärprofessionellt arbetssätt kan
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medföra ökat ifrågasättande av beslut och prioriteringar gentemot varandra.
Personcentrerad vård är inte enbart knuten till relationer människor emellan (Dow et
al., 2013; Lehuluante et al., 2012), det förutsätter även en vårdmiljö som är förenlig
med en god arbetsplatskultur som består av gemensamt vedertagna värderingar och
öppet klimat (Morgan & Yoder, 2012). I litteraturstudiens resultat framkom att
teamarbete var viktigt för att tillgodose vård där patientens alla behov tillfredsställs
(Burger et al., 2010). Detta överensstämmer med personcentrerad vård där vårdmiljön
ska inkludera en mix av professionella roller där teamarbetet bidrar till att främja goda
relationer och att patientens individualitet hörsammas (Lehuluante et al., 2012;
McCance et al., 2015; Morgan & Yoder, 2012; Ross et al., 2015). I samstämmighet
framhåller Henderson i sin teori att sjuksköterskan är beroende av teamarbete för att
kunna tillgodose patienters vård (Pokorny, 2014).
Sjuksköterskor upplevde enligt litteraturstudiens resultat att de fick anta en passiv roll
och blev uppmanade att utföra arbetsuppgifter som inte enbart stod i relation till
professionen, samt att behov hos patienten som identifierades utanför medicinsk basis
negligerades av överordnade (Awaisi et al., 2015; Papastavrou et al., 2014).
Henderson (1970) framhåller i sin filosofiska teori att sjuksköterskan inte bör ta på sig
arbetsuppgifter som inte överensstämmer med hennes professionella roll om det kan
föranleda till att egna ansvarsområden försummas. Författarna fann utav
litteraturstudiens resultat att sjuksköterskans kompetens kunde påverka i vilken
utsträckning diskussioner och ifrågasättande rörande patientens vård gentemot
överordnade ägde rum (Papastavrou et al., 2014). Den undergivna positionen
argumenteras av Kitwood (1997), som framhåller att överordnades påverkan på
vårdpersonal med lägre inflytande, liknar den överordnade rollen vårdpersonalen har
över patienten. I likhet framhöll Papastavrou et al. (2014) och Pavlish et al. (2011) att
patienters autonomi förminskades eller förbisågs till följd av åsikter och viljor hos
närstående eller hälso- och sjukvårdspersonal. Vård som är förenad med
personcentrerad vård avser att förskjuta makten till patienten varvid enskild individ
erhåller kontroll och inflytande över sin vård (Dow et al., 2013; Ekman et al., 2011;
Morgan & Yoder, 2012). I likhet framhåller Henderson (1970) att patienten skall stå i
centrum för vårdandet och vården bör genomsyras av patientens delaktighet och
medverkan vilka utgör viktiga element för sjuksköterskan att beakta (Henderson,
1970). Enligt svensk lagstiftning skall vård som bedrivs i Sverige följa
ställningstaganden som syftar att främja patientens delaktighet, självbestämmande och
integritet (SFS 2017:30; SFS 2014:821). 1 §, kap. 5, i patientlagen framhåller att
vården, i högsta möjliga utsträckning, ska bedrivas i samråd med patienten (SFS
2014:821). En vård som ger utrymme för patientens initiativtagande föranleder en
mer effektiv vård (Henderson, 1970), något som även konstateras vara resultatet av
personcentrerad vård (Ekman et al., 2011).
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Personcentrerad vård och vision i kontrast till realitet
Under rubriken vision i kontrast till realitet i litteraturstudiens resultat, framkommer
sjuksköterskors uttryckta svårighet att prioritera patienters samtliga behov och att
vårdens verklighet står i kontrast till vad som önskas uppnå.
Personcentrerad vård handlar om att etablera professionella relationer mellan
vårdpersonal och patient (Edvardsson et al., 2008), samt att tid som spenderas i direkt
anslutning till patient, möjliggör att sjuksköterskan lättare kan uppmärksamma och
tillmötesgå patientens samtliga behov (Edvardsson et al., 2011). Litteraturstudiens
resultat framhåller att sjuksköterskor uttryckte en önskan om att tillgodose vård utöver
den, för dem, nödvändiga vården (Burger et al., 2010; Slettebø et al., 2010; Sundin et
al., 2014; Unruh & Nooney, 2011), och att sjuksköterskorna upplevde otillräcklighet
när de inte hade tid att tillgodose optimal vård (Papastavrou et al., 2014; Pavlish et al.,
2011; Sundin et al., 2014). Förgående överensstämmer med sjuksköterskors uttryckta
förhoppning, att patientens egna vilja bör sättas i fokus och att hälso- och sjukvården
bör åhöra dessa (Papastavrou et al., 2014; Pavlish et al., 2011). Sjuksköterskan
tenderade på grund av tidsbrist, att missa eller förbise signaler som kunde förknippas
med dolda behov (Sundin et al., 2014). Patienter som inte lyckades tillkalla tillräcklig
uppmärksamhet kunde därmed missas vid prioriteringar och/eller att vården
fördröjdes (Slettebø et al., 2010; Sundin et al., 2014). Sjuksköterskor med längre
erfarenhet hade infunnit sig med att tiden var otillräcklig för att hinna med allt
(Papastavrou et al., 2014; Sundin et al., 2014; Unruh & Nooney, 2011). Emellertid tog
de sig tid för att se patienten utifrån ett holistiskt synsätt (Burger et al., 2010; Slettebø
et al., 2010; Sundin et al., 2014), medförande att signaler tillvaratogs och dolda behov
kunde upptäckas (Papastavrou et al., 2014). I personcentrerad vård bör sjuksköterskan
bemöta patienter som personer utifrån ett holistiskt tillvägagångssätt (Rosengren,
2016; Morgan & Yoder, 2012), vilka innehar värdefulla resurser som bör tillvaratas i
mötet (Rosengren, 2016; Lehuluante et al., 2012; Ekman et al., 2011; McBrien, 2009).
Föregående stämmer överens med Hendersons filosofiska teori (1970) där
sjuksköterskan måste ta sig tid att lära känna personen bakom patienten och genom
detta upptäcka den enskilda individens unika önskningar och behov. I
litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskan primärt prioriterade medicinska
behov framför psykosociala behov (Papastavrou et al., 2014; Slettebø et al., 2010).
Vård som är förenlig med personcentrerad vård; där det psykosociala vårdandet likväl
det biologiska vårdandet, bör tillgodoses, medför en vård som är patientsäker och har
av höga standarder även en sådan kvalité (Lehuluante et al., 2012).
Sammantaget visar litteraturstudiens resultat flera faktorer som kan utgöra svårigheter
för sjuksköterskan att inom tidsramen för ett arbetspass kunna prioritera och bedriva
vård förenlig med personcentrerad vård. Det konstaterades att sjuksköterskor med hög
frekvens blir avbrutna i uträttandet av arbetsuppgifterna under sina arbetspass av såväl
patienter och anhöriga, som arbetskollegor. Resurser såsom tid, kompetens och
tillgänglig bemanning, ihop med frekvens för avbrott och behov av omprioriteringar
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är faktorer som litteraturstudien påvisar inverkar hur väl den enskilda sjuksköterskan
kan arbeta utefter förhållningssättet personcentrerad vård vid beslut av prioriteringar.
Sjuksköterskan uttryckte svårigheter att prioritera patienters vård men strävade efter
att se till patientens helhet. Emellertid påvisade litteraturstudien att sjuksköterskans
prioriteringar i dagens hälso- och sjukvård inte främjar en vård som upptäcker,
tillgodoser och beaktar patienter likt den personcentrerade vården. Sjuksköterskans
kompetens var en faktor som återfanns i samtliga teman av litteraturstudiens resultat
och påvisades utgöra en överbryggande förutsättning för ett personcentrerat
förhållningssätt.

Den erfarna sjuksköterskans
prioriteringar
Personen
som mottagare av vård

Den oerfarna sjuksköterskans
prioriteringar

Figur 1. Personcentrerad vård och kompetensens inverkan
Figur 1 illustrerar litteraturstudiens författares tolkning av sjuksköterskans möjlighet
till tillämpning av personcentrerad vård i samband med prioriteringar. Graden av
kompetens och erfarenhet påverkar hur sjuksköterskan utövar yrket. Den erfarna
sjuksköterskan utövar i högre utsträckning vården utifrån ett holistiskt synsätt,
identifierar dolda behov och lär känna personen bakom patienten vilket anses utgöra
en grund i det personcentrerade förhållningssättet. Den oerfarna sjuksköterskan har
viljan och önskan att bedriva vård utöver den nödvändiga vården likt en erfaren
sjuksköterska, men saknar de verktyg och strategier som utgörs av erfarenhet och
kompetens. De tomma cirklarna symboliserar de olika behoven som behöver
prioriteras och tillgodoses och ju närmre mitten sjuksköterskan är desto fler behov
och önskningar kan upptäckas i mötet med personen som är mottagare av vården.

24

Konklusion och implikation
Personcentrerad vård förväntas vara globalt vedertaget. Utifrån litteraturstudien kan
det konstateras att sjuksköterskans prioriteringar inte stämmer överens med en
personcentrerad vård. Detta liknar den internationella upplevelsen av vård given på
generell basis bland vårdpersonal, ospecificerat av yrkeskategori. Kompetenskillnad
mellan oerfarna och erfarna sjuksköterskor framgår av litteraturstudiens modell som
tydlig barriär till hur applicerbart personcentrerad vård är. Att överföra detta resultat
till Sverige kan anses vara möjligt att göra, då samtliga resultatartiklar var från
industrialiserade länder med god ekonomi. Att bedriva vård i samråd med patienter är
av vikt för att följa den svenska lagstiftningen, och har även påvisats ha positiva
effekter och gynnsamma följder för hälso- och sjukvård utifrån individen,
professionen och organisationen. Det kan tydliggöras att personcentrerad vård är ett
ideal som vårdens medarbetare vill bedriva vård utefter men att stöd och strategier
behövs för att kunna bedriva den systematiskt och konsekvent. Utifrån denna
utgångspunkt är det av betydelse att ytterligare studera hur interventioner och
strategier kan implementeras i hälso- och sjukvården för att skapa en personcentrerad
vård.
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BILAGA A

Tabell 1: Sökordsöversikt

Sökord

Cinahl

PubMed

PsycINFO

Priorit

Priorit* (fritext)

Priorit* (fritext)

Priorit* (fritext)

Clinical decision making

Decision making, clinical
(Major Heading)

Clinical decision-making
(MeSH)

Work organization

Work organization (fritext)

Work organization (fritext)

Work organization (fritext)

Nursing

Nursing (fritext)

Nursing (fritext)

Nursing (fritext)

Nursing practice

Nursing practice (fritext)

Nursing practice (fritext)

Nursing practice (fritext)

BILAGA B

Tabell 2: Sökhistorik
Datum

Databas

Sökord/Limits/
Boolska operatorer

Antal
träffar

Lästa
abstrakt

Granskade
artiklar

Resultat
artiklar

2017-10-10

Cinahl

82

21

10

2

2017-10-10

Cinahl

13

8

2

2

2017-10-10

Cinahl

4

4

0(1)*

0(1)*

2017-10-10

PubMed

328

67

11(2)*

4

2017-10-10

PubMed

146

40

2(3)*

1

2017-10-10

PsycINFO

76

16

0(3)*

0(3)*

2017-10-10

PsycINFO

38

11

0(2)*

0(2)*

2017-10-24

Manuell
sökning

1

1

1

2017-10-24

Manuell
sökning

1

1

1

2017-10-24

Manuell
sökning

(MH "Decision Making, Clinical")
AND priorit* AND nursing
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing practice
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing practice
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing
Limits: Published date 2007-2017
Priorit* AND work organization AND
nursing practice
Limits: Published date 2007-2017
Papastavrou, E., Andreou, P. &
Vryonides, S. (2014). The hidden
ethical element of nursing care
rationing. Nursing Ethics, 21(5), 583593. doi: 10.1177/0969733013513210
Pavlish, C., Brown-Saltzman, K.,
Hersh, M., Shirk, M. & Rounkle, AM. (2011). Nursing Priorities, Actions,
and Regrets for Ethical Situations in
Clinical Practice. Journal of Nursing
Scholarship, 43(4), 385-395. doi:
10.1111/j.1547-5069.2011.01422.x
Westbrook, J. I., Duffield, C., Li, L. &
Creswick, N. J. (2011). How much
time do nurses have for patients? a
longitudinal study quantifying hospital
nurses’ patterns of task time
distribution and interactions with
health professionals. Health Services
Research, 11(319), 1-12. doi:
10.1186/1472-6963-11-319
Totalt:

1

1

1

170

28

12

690

* Siffror inom parantes visar dubbletter som förekommit i tidigare sökning.

BILAGA C

Tabell 3: Artikelöversikt
Artikel 1
Referens

Awaisi, H. A., Cooke, H., Pryjmachuk, S. (2015). The experiences of newly graduated nurses
during their first year of practice in the Sultanate of Oman. International Journal of Nursing
Studies, 52(11), 1723-1734. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2015.06.009

Land
Databas

Oman.
PubMed.

Syfte

Studiens syfte var att utforska nyutbildade sjuksköterskors erfarenheter av sin övergång från
utbildning till arbete i Oman.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Konvergent parallell design.

Urval

Urvalet bestod av sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor med examen från
2009 och 2010 samt arbetsgrupper som hade direkt kontakt med nyutexaminerade sjuksköterskor;
kliniska instruktörer, erfarna sjuksköterskor med övergripande ansvar på avdelning eller
vårdchefer. Urvalet bestod av totalt 242 informanter.

Datainsamling

Etiskt godkännande erhölls av etisk kommitté, potentiella informanter delgavs information ifrån
studiens forskare och de som valde att deltaga lämnade skriftligt samtycke. Individuella intervjuer
utgjorde grunden för studien och fokuserade på nyutexaminerades upplevelser av sin övergång.
Utöver intervjuer gjordes observationer och dokumentanalyser. Intervjuer genomfördes semistrukturerat, i enrum på kontor för att försäkra sig om att de kunde berätta fritt utan påverkan från
andra. Alla intervjuer spelades in. Observationer bidrog till ökad förståelse av sjuksköterskors
strukturer i organisationen samt för att förstå kulturen på sjukhuset. Dokument som var av
relevans för sjuksköterskors övergång såsom kurslitteratur och handledningsmaterial insamlades
och analyserades.

Dataanalys

Data analyserades till teman utifrån syftet. Varje intervju transkriberades ordagrant och allt
intervjumaterial som anteckningar och transkriberingar sparades i Word dokument. Relevanta
texter i databasen grupperades i koder för att sedan sparas i Microsoft Access där det sedan
bearbetades för att utmynna i teman.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Studien belyser att nyexaminerade sjuksköterskor upplevde att de erhållit en större andel teoretisk
kompetens framför praktisk kompetens vilket blev påtagligt vid övergång från
sjuksköterskestudenter. De kände ett ökat krav än vad de trodde de skulle möta. De var oroliga att
begå misstag och/eller skada patienter. Majoriteten av de nyexaminerade sjuksköterskorna
uttryckte att de trodde de skulle utföra specificerad vård och inte deltaga i grundläggande vård.
Sjuksköterskorna menade dock att den basala omvårdnaden var en viktig del för vård.
Sjuksköterskorna tyckte vården var hierarkisk uppbyggd där sjuksköterskorna hade en passiv roll
gentemot läkarna och vågade därmed inte diskutera eller ifrågasätta beslut om patientens vård.
Studien belyser även sjuksköterskor upplevde att vården var rutinbaserad och fokuserade på
uppgifter, där patienter behandlades som objekt istället utan att uppmärksamma själva patienten.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 93 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 2
Referens

Burger, J. L., Parker, K., Cason, L., Huach, S., Kaetzel, D., O'Nan, C., White, A. (2010).
Responses to Work Complexity: The novice to Expert Effect. Western Journal of Nursing
Research, 32(4), 497-510. doi: 10.1177/0193945909355149

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Studiens syfte var att utforska skillnaderna i hur oerfarna, kompetenta och erfarna sjuksköterskor
prioriterar och omprioriterar patientvård.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Deskriptiv design.

Urval

Urvalet bestod av informanter med olika utbredd kompetens vid sjukhusavdelningar från fem
akutsjukhus i USA. Informanterna var åtta oerfarna sjuksköterskor, åtta kompetenta
sjuksköterskor, sju erfarna sjuksköterskor och utgör därmed ett total om 23 sjuksköterskor.

Datainsamling

Informanter lämnade samtycke innan forskningen påbörjades. Sjuksköterskor på fem sjukhus
tillfrågades att göra en lista på aktiviteterna rangordna dessa efter deras prioriteringar. De fick
även fylla i en kort enkät om demografiska frågor och faktorer som påverkade deras arbete såsom
stress och arbetsbelastning. Forskaren observerade sedan sjuksköterskan arbete under dagen. Efter
observation intervjuades informanterna med semistrukturerade frågor. Intervjuer transkriberades
ordagrant.

Dataanalys

Analys genomfördes av tre forskare med sjuksköterskeexamen som grundutbildning. Var och en
av forskarna studerade varje kompetensnivå för sig inkluderat informanternas egen lista,
anteckningar och transkriberad intervju. Varje forskare skrev därefter en sammanfattning som
jämfördes med de andras sammanfattningar. Av denna jämförelse och sammanställning urskildes
mönster som startade bearbetningsprocessen till teman. Forskarna arbetade sedan även igenom
materialet bakifrån för att verifiera fynden tillsammans med att resultatet av deras fynd
kontrollerades av informanterna vilket styrker validiteten.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien framhöll att nyexaminerade sjuksköterskor prioriterar vården i ett linjärt utförande där en
uppgifts genomförs i taget. De klarade av att bli avbrutna av med enkla saker men övrigt kunde
påverka deras arbetsutförande negativt. De hade även en önskan om att kunna vara tillgänglig för
andra. De nyligen examinerade sjuksköterskorna förlitade sig på mer kompetenta sjuksköterskor
med längre erfarenhet. Kompetenta sjuksköterskor övervägde sina prioriteringar utifrån flera
faktorer för att underlätta uppgiftsbyten och en mer effektiv vård. De såg inte avbrott i samma
utsträckning som nyligen examinerade sjuksköterskor. De hade även en ökad förmåga att delegera
arbetet till annan behörig personal. Sjuksköterskor med mer än fem års erfarenhet ansågs som
experter. De fokuserade på patienten framför uppgiften, de kunde med holistisk syn överväga
patientens psykosociala och fysiska behov. Avbrott märktes knappt av och ansågs som en del av
jobbet. Att göra uppgifter som var ålagda åt någon annan hade sjuksköterskan inte problem med
då hon visste att det skulle bli genomfört om hen gjorde dem själv. Studien framhåller att det är
enklare att planera och prioritera om sjuksköterskan vet vad som efterfrågas, och att det präglas i
av nivån av erfarenhet. Stress kunde tydligt urskiljas utifrån nivå av erfarenhet.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 82 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 3
Referens

Effken, J. A., Brewer, B. B., Logue, M. D., Gephart, S. M., Verran, J. A. (2011). Using Cognitive
Work Analysis to fit decision support tools to nurse managers' work flow. International Journal of
Medical Informatics, 80(10), 698-707. doi: 10.1016/j.ijmedinf.2011.07.003

Land
Databas

USA.
PubMed.

Syfte

Studiens syfte var att bättre förstå de miljömässiga begränsningarna för sjuksköterskans chefer
som påverkar deras behov av och användning av beslutsstödsverktyg.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Deskriptiv design.

Urval

Urvalet bestod av 20 informanter, varav 14 hade överordnade positioner eller var chefer till
sjuksköterskor. Av resterande sex informanter återfanns tre chefer för informationstekning och tre
chefer för kvalitetssäkring. Samtliga anställda på tre akutsjukhus i Arizona.

Datainsamling

Efter att först erhållit godkännande från etisk kommitté kontaktades potentiella informanter genom
e-postmeddelande där schemaläggning av intervju och information gällande vilka typer av frågor
som skulle komma att ställas. Innan intervjuerna genomfördes fick deltagarna läsa villkor och
godkänna samtycke. Intervjuerna genomfördes separat och tog plats på envars kontor på sjukhusen.
Intervjuerna var semistrukturerade och spelades in på en ljudinspelningsapparatur.

Dataanalys

För vidare analys transkriberades intervjuerna ordagrant. En verifieringskedja upprättades för
analysprocessen. Analysen genomfördes i fyra steg: tre av forskarna identifierade kategorier som
fördes in i Excel tabeller tillsammans med informanternas id och liknande delar. De liknande
delarna och kategorierna sönderdelades och abstraktionsnivåer tilldelades samtliga vilket sedan
sammanfogades till teman. Teman som var lika grupperade och syntetiserades till begrepp, vilka
sedan tillföll sönderdelade abstraktionsnivåer. Forskarna arbetade sedan även igenom materialet
bakifrån för att verifiera fynden tillsammans med att resultatet av deras fynd kontrollerades av
informanterna vilket styrker validiteten.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien framhåller att sjusköterskechefer har utmaningar att etablera en vård med god kvalité och
säkerhet relaterat till bemanning och finansiering. På ett sjukhus betonade sjuksköterskechefen att
patienters tillfredställelse av vården var av största vikt och delgav hälso- och sjukvårdspersonalen
dagligen olika kvalitéts eller säkerhetsprioriteringar. Cheferna spenderade mycket av sin tid på att
stämma av med patienter om deras upplevelser av vårdtillfället. Samtliga sjukhus erfordrade ett
arbetssätt för chefer som inkluderade multipla möten på enhetsnivå och avdelningsnivå inom
sjukhuset där mål sattes upp för att alla arbetade skulle arbeta utifrån samma förhållningssätt för
att ge vård av god kvalité och säkerhet som samtidigt medför tillfredställelse för patienten.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 82 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 4
Referens

Papastavrou, E., Andreou, P., Vryonides, S. (2014). The hidden ethical element of nursing care
rationing. Nursing Ethics, 21(5), 583-593. doi: 10.1177/0969733013513210

Land
Databas

Cypern.
Manuell sökning.

Syfte

Studiens syfte var att utforska sjuksköterskor upplevelser och uppfattningar om prioriteringar,
reducerad och utebliven patientnära vård.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Induktiv tematisk metod.

Urval

Urvalet bestod av 23 legitimerade sjuksköterskor, från de tre största sjukhusen i Cypern, som blev
inbjudna att delta i studien.

Datainsamling

Studien var godkänd av etisk kommitté och deltagarna lämnade informerat samtycke skriftligt om
att delta i studien och att intervjuerna användes för den avsedda forskningen. Semi-strukturerade
intervjuer i grupperna där diskussion fördes kring utebliven vård eller vårdmoment. Deltagarna
delades in i fyra grupper som var mixade utifrån utbildningsnivå och sjuksköterskenivå för att
uppmuntra till diskussion. Tre av grupperna bestod av sjuksköterskor som bedrev omvårdnad. Den
fjärde gruppen bestod av sjuksköterskor som var chefer. Intervjuledaren ställde öppna frågor och
en utomstående observant kontrollerade deltagarna engagemang samt att intervjuledaren inte ledde
diskussionen i någon specifik riktning. Fokusgruppernas intervjuer transkriberades av moderatorn
och observatören.

Dataanalys

Induktiv tematisk analys genomfördes på data. Varje transkribering lästes och kodades av två
forskare vilka fann både deskriptiva och induktiva koder. Liknande koder jämfördes mellan
forskarna som sedan sammanfogades i grupper och formade 35 kategorier och resulterade i fyra
teman.

Bortfall

Fyra sjuksköterskor genomförde ej intervjuerna och forskarna framhåller att de kanske hade haft
andra åsikter än de som återfanns av de andra informanterna.

Slutsats

Sjuksköterskor upplevde att vården som de skulle ha vilja bedriva inte överensstämde med vad
den vård som de i verkligheten bedrev. Medicinska arbetsuppgifter var primära för prioriteringar.
Sjuksköterskor kände sig maktlösa och undergivna andra arbetsgrupper. Uppfattningar om
prioriteringar som motsattes sjuksköterskans, upplevdes som påtvingade, medförande att
sjuksköterskor fick bedriva en annan vård än den som bäst svarade till patientens behov. De
uttryckte att de fick göra andras arbete, som inte överensstämde med deras utbildning medförande
att resurser inte användes gynnsamt. Sjuksköterskor upplevde svårigheter att utföra arbetet inom
tidsramen för ett arbetspass och resonerade att framtiden kan komma att innebära ett fortsatt ökat
krav på vården. Sjuksköterskor kände sig stress, frustration och skyldighet över att de inte hade tid
att ge optimal vård och i det även att missa upptäcka patientens dolda behov.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 96 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod

BILAGA C

Artikel 5
Referens

Pavlish, C., Brown-Saltzman, K., Hersh, M., Shirk, M., Rounkle, A-M. (2011). Nursing Priorities,
Actions, and Regrets for Ethical Situations in Clinical Practice. Journal of Nursing Scholarship,
43(4), 385-395. doi: 10.1111/j.1547-5069.2011.01422.x

Land
Databas

USA.
Manuell sökning.

Syfte

Studiens syfte var att undersöka sjuksköterskor beskrivningar av etiskt svåra situationer i samband
med att identifiera prioriteringar, konsekvenser och samvetskval av dessa.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Kritisk incident teknik (CIT).

Urval

Urvalet bestod av sjuksköterskor som besökte en etisk konferens för sjuksköterskor i södra
Kalifornien. Totalt 91 sjuksköterskor besvarade enkäten, varav 62 besvarade enkäten innan
konferensen och 29 som besvarade enkäten under konferensen.

Datainsamling

Studiens design godkändes av två etiska kommittéer vid Los Angeles universitet för
sjuksköterskor. Informanterna fick fylla i en enkät som behandlade etiskt svåra situationer,
sjuksköterskors agerande och konsekvenserna av handlandet. Informanterna fick uppmaning att
beskriva en etisk situation vardera och deras upplevelser runt omkring den.

Dataanalys

Inhämtade data granskades flertalet gånger av flera arbetslag och kunde därefter delas in i fyra
huvudkategorier som vidare delades in i subkategorier. Slutligen samlades liknande bearbetat
material i fyra större kategorier som utgjorde resultatets delar.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Resultat belyser att sjuksköterskor strävar efter att prioritera patienter på lika villkor.
Sjuksköterskors största fokus för prioriteringar var att tillgodose en vård som bringade livskvalité,
inkluderat beaktande av patientens smärta, symtom och lidande. Patientens självständighet var
högt prioriterat för sjuksköterskorna. De menade att patientens önskan bör åhöras av samt inte
motsättas närstående och hälso- och sjukvård. Av resultatet framgick att sjuksköterskor upplevde
sig otillräckliga när de hade hand om patienter där vården krävde mycket tid. Flera sjuksköterskor
uttryckte att de upplevde att de inte gjorde tillräckligt för patienterna.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 86 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 6
Referens

Slettebø, Å., Kirkevold, M., Andersen, B., Pedersen. R., Halvorsen, K., Nordhaug, M., Nortvedt,
P. (2010). Clinical prioritization and contextual constraints in nursing homes - a qualitative study.
Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(3), 533-540. doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00745.x

Land
Databas

Norge.
Cinahl.

Syfte

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors och läkares erfarenheter av prioriteringsfaktorer i
vårdhem.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Manifest innehållsanalys.

Urval

Urvalet bestod av 13 läkare och sjuksköterskor från sex vårdhem i Norge. Sex av deltagarna var
läkare och hade erfarenhet inom yrket mellan 3-30 år och de sju resterande var sjuksköterskor med
erfarenhet inom yrket på mellan 10-34 år. Vårdhemmen var både lång- och kortboende och valdes
utifrån sin geografiska placering.

Datainsamling

Norskt centrum för forskningsdata etablerad i Bergen har fastslagit att forskning som avser att
använda sig av hälso- och sjukvårdspersonal inte behöver erhålla ytterliga godkännande från etisk
kommitté än informerat samtycke från informanterna. Detta lämnades av informanterna samt att
de fick information att deras uppgifter hölls anonyma. Data samlades in genom semi-strukturerade
intervjuer. Intervjuerna från de samtliga deltagarna spelades in för att sedan transkriberas
ordagrant.

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes med hjälp av manifest innehållsanalys. Centrala teman med ursprung
ur intervjuerna kunde återfinnas efter de första genomläsningarna. Forskarna enades om en
analysguide genom diskussion som baserades på de teman som återfanns. Analysguiden utgjorde
sedan strukturen för hur resterande fynd hanterades. Analysguiden fokuserade på faktorer som
påverkade prioriteringar kring beslutsfattande i klinisk praktik.

Bortfall

Bortfallet var två av deltagarna som inte kunde delta på intervjuerna när dessa hölls. Forskarna
argumenterade dock för att detta inte skulle påverka resultatet.

Slutsats

Sjuksköterskor strävade efter att prioritera patienter på lika villkor, men var på grund av tidsbrist
tvungna att prioritera patienter utifrån behov av vård. Tidsbrist påverkade vårdpersonalen att
koncentrera sig på vård av akut behov framför förebyggande vård. Sjuksköterskor prioriterade
medicinska åtgärder framför åtgärder av patientens omvårdnad, som främst istället fick åtagas av
assisterande personal. Informanterna redogjorde för att ett underskott av sjuksköterskor medförde
att de fick ta hand om fler patienter än vad som var optimalt. I förlängningen medförde detta att
specifik omvårdnad som kunde bedrivas på äldreboendet fick bli ett åtagande för sjukvården. En
sjuksköterskechef uttryckte att det var svårt att förmedla finansiell påverkan för organisationen
och dess medarbetare.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 100 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 7
Referens

Sundin, K., Fahlen, U., Lundgren, M., Jacobsson, C. (2014). Registered Nurses' Experiences of
Priorities in Surgery Care. Clinical Nursing Research, 23(2), 153-170. doi:
10.1177/1054773812474298

Land
Databas

Sverige.
Cinahl.

Syfte

Studiens syfte var att belysa betydelsen av legitimerade sjuksköterskors erfarenheter av
prioriteringar inom kirurgisk vård.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Hermeneutisk-fenomenologisk metod.

Urval

Urvalet bestod av tio slumpmässigt utvalda sjuksköterskor som arbetade på tre kirurgiska
vårdavdelningar. Sjuksköterskorna var i åldern 33 till 62 år och hade i genomsnittligt arbetat 21 år
som legitimerade sjuksköterskor, med ett spann på 8-38 år.

Datainsamling

Studien godkändes av etisk kommitté och deltagare lämnade informerat samtycke samt
informerades om att det var frivilligt att när som helst under studiens gång kunde undanbe sig
deltagandet. Data spelades in genom narrativa intervjuer som tog plats i ett avskilt konferensrum.
Intervjuerna pågick mellan 40-60 minuter och transkriberades ordagrant. Intervjufrågorna berörde
hur sjuksköterskor upplevde erfarenheter om hur patienters vård prioriterades. Intervjuerna
transkriberades ordagrant.

Dataanalys

Dataanalysen genomfördes enligt hermeneutisk-fenomenologisk design för att få en djupare
mening om vad som förmedlades vid intervjuerna. Transkriptioner bearbetades flera gånger i sin
helhet för att vidare finna mönster för att vidare kunna skapa sig en förståelse. Forskarna belyser
att tolkningen är likt en spiral istället för en linjär process.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien framhåller att sjuksköterskor upplevde att avbrott var en del av arbetet. Av föregående
påtalade sjuksköterskor att avbrott tillhörde vardagen och därmed inte upplevdes som avbrott,
samtidigt anses det vara kulturellt betingat varvid sjuksköterskor tillåter sig bli avbrutna. Studien
påvisar att sjuksköterskor avbröts i genomsnitt en gång i halvtimman. Sjuksköterskor upplevde
frustration över att bli avbruten när det inte var nödvändigt eller kunde vänta. Arbetskollegor var
den främsta källan för avbrott, ofta på grund av frågeställningar, medan endast ett fåtal avbrott
initierades av patienter eller närstående till patient. I studien framkom att yrkesverksam kompetens
och erfarenhet hos sjuksköterskor inverkar på hur avbrott uppfattas och hanteras. Avbrott kunde
medföra svårigheter för i sjuksköterskor att vara tillgänglig för andra och samtidigt få egen tid för
att se helheten av arbetspasset och att detta var något som krävde mycket energi.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 91 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 8
Referens

Sørensen, E. E., Brahe, L. (2014). Interruptions in clinical nursing practice. Journal of Clinical
Nursing, 23(9-10), 1274-1282. doi: 10.1111/jocn.12329

Land
Databas

Danmark.
Cinahl, PubMed och PsycINFO.

Syfte

Studiens syfte var att undersöka avbrott i klinisk verksamhet på en kirurgisk vårdavdelning i
Danmark. Ytterliga syfte var att få djupare förståelse av avbrottens påverkan för sjuksköterskans
arbete.

Metod:
Design

Kvalitativ metod.
Praktisk etnografisk fältmetod.

Urval

Urvalet var stratifierat och utgjordes av fem sjuksköterskor som under tre veckor observerades i
sitt yrkesutövande på en opererande avdelning i Danmark under Januari 2007.

Datainsamling

Studien godkändes att genomföras av etisk kommitté. Innan datainsamling påbörjades fick
deltagarna lämna informerat samtycke. Andreförfattaren till studien agerade observatör under tre
veckor och följde sjuksköterskorna i deras vardag på sjukhuset mellan 07.00 - 22.00.
Sjuksköterskor bidrog till studien genom att informera observatören med rapporter och
anteckningar. Efter tre veckor av observation hölls intervjuer som baserades på en
semistrukturerad guide. Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant tillsammans med
sjuksköterskans anteckningar och information.

Dataanalys

Microsoft Excel användes för att behandla data om avbrotten under arbetspassen.
Transkriberingar, anteckningar och intervjuer bearbetades till data som analyserades systematiskt
utefter mönster som identifierades vilket ledde till preliminära teman. I nästa skede analyserades
de preliminära teman utifrån strukturer och samspel vilket utvecklade trevägskategorier vilka blev
tre teman.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

Studien framhåller att sjuksköterskor upplevde att avbrott var en del av arbetet. Av föregående
påtalade sjuksköterskor att avbrott tillhörde vardagen och därmed inte upplevdes som avbrott,
samtidigt anses det vara kulturellt betingat varvid sjuksköterskor tillåter sig bli avbrutna. Studien
påvisar att sjuksköterskor avbröts i genomsnitt en gång i halvtimman. Sjuksköterskor upplevde
frustration över att bli avbruten när det inte var nödvändigt eller kunde vänta. Arbetskollegor var
den främsta källan för avbrott, ofta på grund av frågeställningar, medan endast ett fåtal avbrott
initierades av patienter eller närstående till patient. I studien framkom att yrkesverksam kompetens
och erfarenhet hos sjuksköterskor inverkar på hur avbrott uppfattas och hanteras. Avbrott kunde
medföra svårigheter för i sjuksköterskor att vara tillgänglig för andra och samtidigt få egen tid för
att se helheten av arbetspasset och att detta var något som krävde mycket energi.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 89 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 9
Referens

Toode, K., Routasalo, P., Helminen, M., Suominen, T. (2014). Hospital nurses' individual
priorities, internal psychological states and work motivation. International Nursing Review, 61(3),
361-370. doi: 10.1111/inr.12122

Land
Databas

Estland
Cinahl, PubMed, PsycINFO.

Syfte

Studiens syfte var att förklara relationen mellan sjuksköterskors individuella prioriteringar, interna
psykologiska tillstånd samt deras arbetsmotivation

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Empirisk tvärsnittsstudie.

Urval

Urvalet bestod av totalt 201 estniska sjuksköterskor från alla typer av sjukhus i Estland.

Datainsamling

Enkäten gav ut information om studien, deltagande som frivilligt och anonymitet av samtliga som
väljer att delta. Fullständigt ifylld enkät antogs innebära deltagares samtycke.
Informationsinsamlingen genomfördes med hjälp av elektroniska enkäter under maj 2013. Länken
till enkäten återfanns på webbplatsen för estniska sjuksköterskors förening.

Dataanalys

Studiens data beräknades med medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för att beskriva data.
För att testa skillnader av variabler för bakgrundsfaktorer användes Mann-Whitney test eller
Kruskal-Wallis test. Bakgrundsfaktorer och relationen till individuella prioriteringar, interna
psykologiska tillstånd och arbetsmotivation beräknades med Spearmans rangkorrelation.

Bortfall

6235 estniska sjuksköterskor tillfrågades via enkät, av dessa besvarades 3,2 %. En effektanalys
säkerställde att provstorleken var tillräcklig för att påvisa skillnader.

Slutsats

I studien fram kom att sjuksköterskor som fått årlig utbildning om organisation och arbete på sin
arbetsplats tenderade att i större utsträckning arbeta utifrån gemensamma värderingar. Inom akuta
verksamheter fann studien att sjuksköterskor arbetade mer individuellt och där deras arbete fick
prägel utifrån egna värderingar istället för arbetsgruppens delade värderingar.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 89 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 10
Referens

Unruh, L. Y. & Nooney, J. (2011). Newly licensed registered nurses' persceptions of job
difficulties, demands and control: individual and organizational predictors. Journal of Nursing
Management, 19(5), 572-584. doi: 10.1111/j.1365-2834.2011.01239.x

Land
Databas

USA.
PubMed och PsycINFO.

Syfte

Studien avsåg att fastställa förutsägelser som nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde av
arbetssvårigheter, arbetsbehov och arbetskontroll.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Tvärsnittsundersökning.

Urval

Urvalet bestod av 3027 nyutexaminerade sjuksköterskor som arbetade på sjukhus i Florida varav
endast 533 av sjuksköterskorna fullföljde och skickade in enkäten.

Datainsamling

Studien genomgick etisk prövning och godkändes av universitetets forskningsstyrelse i Florida.
Data insamlades genom enkäter från ett slumpmässigt urval av nyutexaminerade sjuksköterskor i
Florida. Enkäten behandlade områden såsom arbetssvårigheter, arbetsbelastning och kontroll över
arbetet. Enkäten behandlade variabler som kan komma att påverka ovanstående områden utifrån
individuella och organisatoriska faktorer.

Dataanalys

Insamlade data från enkäten analyserades med logistisk och ordinär regressionsanalys med
minsta-kvadrat-metod.

Bortfall

Bortfallet var 82% men styrktes av att forskarna genomgick en bias-analys, vilket forskarna ansåg
styrka studien.

Slutsats

Sjuksköterskor uttryckte att avbrotten upplevdes som en försvårande faktor i arbetet. Det
medförde minskat fokus och störde deras arbete. Avbrott förekom mer frekvent på dagspass än på
andra pass. I studien framkom att en hög arbetsbelastning associerades med mindre tid att utföra
arbetsuppgifter optimalt. Sjuksköterskor uttryckte även att de upplevde svårigheter att utföra det
arbetet som motsvarade deras profession inom tidsramen för ett arbetspass. Att inte utföra
arbetsuppgifter optimalt gav upphov till känslor som stress och otillräcklighet. Studien gjorde
gällande att det fanns en vilja bland sjuksköterskor att assistera andra arbetskollegor men att det
inte alltid fanns tidsutrymme för det.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 95 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 11
Referens

Walter, S. R., Li, L., Dunsmuir, W. T. M., Westbrook, J. I. (2014). Managing competing demands
through task-switching and multitasking: a multi-setting observational study of 200 clinicans over
1000 hours. BMJ Quality Safety, 23(3), 231-241. doi: 10.1136/bmjqs-2013-002097.

Land
Databas

Australien.
PubMed.

Syfte

Syftet var att undersöka hur vårdpersonal använder strategier för att tidshantering och
prioriteringar i arbetet.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Ostrukturerad observationsstudie.

Urval

Urvalet bestod av vårdpersonal från tre universitetssjukhus i Sydney, Australien. Vårdpersonal
som inkluderades i studien bestod av 104 sjuksköterskor och 97 läkare.

Datainsamling

Ett verktyg för observation av tid och dess förhållande till aktivitet (WOMBAT) användes.
Forskarna observerade studiens urval av deltagare i deras arbete i 1-2 timmar per tillfälle. Varje
arbetsuppgift, parallell arbetsuppgift eller byte av arbetsuppgift under den tiden dokumenterades
noggrant via en handhållen dator där samtlig information om arbetsuppgiften samlades.

Dataanalys

Data utifrån studiens första frågeställning beräknades med poissonregression. Data utifrån
studiens andra frågeställning analyserades med hjälp av regressionsanalys. För beräkning av data
utifrån studiens tredje frågeställning användes Wald-test.

Bortfall

Ej angivet.

Slutsats

Sjuksköterskor, likt andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården tenderade till att prioritera
direkt vård i anslutning till patienten, högre över andra arbetsuppgifter. Studien påvisar att
samtliga yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård är benägna att byta eller utföra parallella
arbetsuppgifter om den primära uppgiften är administrativ. När sjuksköterskor integrerar socialt
med andra, avstannar deras arbetsprocess tillfälligt och uppgifter läggs åt sidan. Resultatet
påvisade även att ju längre än arbetsuppgift tog att genomföra, desto högre benägenhet var det att
sjuksköterskan som utförde den bytte arbetsuppgift, emellertid minskar benägenheten till
uppgiftsbyte vid samarbete med annan sjuksköterska.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 89 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ
metod.

BILAGA C

Artikel 12
Referens

Westbrook, J. I., Duffield, C., Li, L., Creswick, N. J. (2011). How much time do nurses have for
patients? a longitudinal study quantifying hospital nurses’ patterns of task time distribution and
interactions with health professionals. Health Services Research, 11(319), 1-12. doi:
10.1186/1472-6963-11-319

Land
Databas

Australien.
Manuell sökning.

Syfte

Studiens syfte var att kvantifiera hur sjuksköterskor med olika kompetensnivåer fördelar sin tid till
arbetsuppgifter, tiden som de genomför uppgifter individuellt och tiden som de genomför
uppgifter tillsammans med andra.

Metod:
Design

Kvantitativ metod.
Prospektiv observationsstudie.

Urval

Urvalet bestod av 57 sjuksköterskor som arbetade på två sjukhusavdelningar vid ett
universitetssjukhus i Australien. Sjuksköterskor observerades under åren 2005/2006 och 2008.
Sjuksköterskorna observerades 109,8 timmar under 2005/2006 och 81,5 timmar under 2008.
Under första tillfället var 3-4 patienter fördelad per sjuksköterska i jämförelse till det andra
tillfället där tre sjuksköterskor hade hand om 10-12 patienter.

Datainsamling

Studien godkändes att genomföras av etisk kommitté. Ett verktyg för observation av tid och dess
förhållande till aktivitet (WOMBAT) användes. Metoden inhämtar information om tio olika
arbetskategorier. Data inhämtades under totalt 41 månader mellan juli 2005 till mars 2006.
Observationerna genomfördes på vardagar mellan 07:00-19:00. Första tillfället observerades 37
sjuksköterskor och i det andra observerades 30 sjuksköterskor. De som observerade deltagarna i
studien var kliniskt erfarna sjuksköterskor eller läkare. Observatörerna tog tid på hur lång tid en
arbetsuppgift tog, hur många arbetsuppgifter sjuksköterskor hann med under en timma.

Dataanalys

Deskriptiv statistik räknades utifrån fynden som presenterades i de olika arbetskategorierna och
tidsåtgången likaså. Data analyserades med hjälp av statistisk analys system (SAS) Jämförelser
genomfördes mellan de olika perioderna, de professionella rollerna och vilken dag i veckan det
var. Jämförelserna genomfördes med hjälp av t-test med signifikans värdet 0.05.

Bortfall

Ej angivet

Slutsats

I studien framkom att sjuksköterskor avbröts i genomsnitt en gång i halvtimmen. Resultatet
påvisade att sjuksköterskor utförde i 72,3 arbetsuppgifter i genomsnitt varje timme under ett
arbetspass. Sjuksköterskorna bytte arbetsuppgift i genomsnitt var 55 sekund till något annat. Tiden
som sjuksköterskor spenderade i direkt kontakt med patienter utgjorde ca 37% och förändrades
enligt resultat inte väsentligt. Arbetsuppgifter som utfördes samtidigt kunde urskiljas i sex procent
av sjuksköterskornas tid. Studiens resultat konstaterar att det inte råder skillnad i vilken typ av
arbetsuppgifter eller arbetsuppgiftens tidslängd relaterat till sjuksköterskans nivå av yrkesmässig
kompetens och erfarenhet. Tiden som sjuksköterskor utförde arbetsuppgifter individuellt ökade
med över tio procent på en treårsperiod mellan 2005-2008, från 27,5 % till 39,4 %.

Vetenskaplig
kvalitet

Grad I, 87 % enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvantitativ
metod.
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