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Sammanfattning Personcentrerad vård beskrivs som att se hela 

människan och kunna sätta sig in i den andras 

livssituation. Respekt och förståelse för val och 

önskningar ska leda till självbestämmande och 

delaktighet i vård och behandling. Implementering av ett 

personcentrerat synsätt förordas för att möta de 

förväntningar som finns på god vård där patienten kan 

vara trygg och känna tilltro till vården. Att utvärdera 

personcentrerad vård är viktigt för att visa hur 

grundläggande behov som trygghet och tillit tillgodoses 

vid en förändrad vårdmodell. Syftet med studien var att 

belysa faktorer i personcentrerad vård som påverkar 

patientens upplevelse av trygghet och tillit. Studien 

utfördes som en systematisk litteraturstudie där sex 

kvalitativa och fyra kvantitativa vetenskapliga artiklar, 

publicerade mellan 2009-2014, analyserades utifrån en 

induktiv metod. I resultatet framkom faktorer som 

påverkade trygghet och tillit för patienten vid 

personcentrerad vård vilka delades in i tre kategorier: 

vårdrelationen, informations- och kunskapsutbytet samt 

organisatoriska faktorer. Resultatet visar att person-

centrerad vård bidrar till att skapa trygghet och tillit för 

patienten. Förutsättningarna är en ömsesidig, respektfull 

relation, att patienten får kunskap och information om 

sin sjukdom för att vara delaktig och medbestämmande i 

vård och beslut. En kompetent sjuksköterska som bidrar 

till kontinuitet och tillgänglighet i vården skapade 

trygghet och tillit. För att utvärdera effekterna av 

personcentrerad vård krävs ytterligare forskning kring 

införande i klinisk verksamhet. Kännedom om vad som 

påverkar skapandet av trygghet och tillit för patienten 

kan bidra till kvalitetsförbättring vid utvecklandet av 

personcentrerad vård.  
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Abstract Patient centered care is described as seeing the entire 

person and the person’s right to mutual respect, 

understanding and empowerment during care. The 

implementation of patient centered care is advocated to 

meet the expectations of high quality healthcare where 

patients experience safety and a trusting environment. 

Evaluation of patient centered care is important to 

demonstrate how the basic needs of trust and safety are 

provided for in a transfer to a different care model. The 

aim of this study was to describe factors that influence 

trust and safety when the patient is cared for in a 

patient centered manner. A systematic literature review 

was undertaken and six qualitative and four 

quantitative articles published between 2009-2014 

were analysed based on an inductive method. Factors 

that influenced trust and confidence in patient centered 

care emerged from the results and were described in 

three categories: the nurse-patient relationship, sharing 

of information and knowledge, and organisational 

factors. The overall results shows that patient centered 

care generates trust and safety for the patient. 

Facilitators are a mutual, respectful nurse-patient 

relationship, the gaining of knowledge about the 

disease to be able to participate in care and decision-

making. A knowledgeable, skilled nurse who 

contributes to continuity and accessibility generates 

trust and safety. Further research is needed to evaluate 

the effects of patient centered care in clinical practice. 

Gaining awareness of facilitators that create trust and 

confidence for the patient may contribute to quality 

improvements when developing patient centered care.  
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Inledning 

Att kunna tillgodose patientens behov av trygghet och tillit är en viktig del av sjuksköterskans 

kompetens (Socialstyrelsen, 2005). När patienten känner sig trygg och upplever tillit till 

vården och sjuksköterskan, leder det till en känsla av lugn och säkerhet vilket minskar lidandet 

för patienten (Belcher, 2009). Upplevelsen av trygghet är kopplat till den ömsesidiga 

relationen mellan vårdgivare och patient; när vårdgivaren ser patienten som en person och 

accepterar valet av livsstil ökar känslan av trygghet och tillit (Dinc & Gastmans, 2013). Då 

sjuksköterskan bidrar till att göra patienten delaktig i omvårdnaden underlättar det för 

patienten att känna tillit till sin egen förmåga (ibid). För att understryka att patienten ska stå i 

centrum för vården har begreppet personcentrerad vård vuxit fram (Ekman, Norberg, 

Swedberg, 2014).  

 

Internationellt initieras forskningsprojekt kring personcentrerad vård med målet att höja 

vårdkvalitén, öka patienttillfredsställelsen samt åstadkomma kostnadseffektiviseringar 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2010; Göteborgs universitet [GU], 2014). Forskning visar 

att svensk vård är sämre än jämförbara länder på att involvera patienter i den egna vården och 

att tillgodose patienters individuella behov (Schoen et al., 2011). Som en följd av 

internationella och nationella riktlinjer startas olika forskningsprojekt kring personcentrerad 

vård inom flera grenar av sjukvården i Sverige (Ekman et al., 2011). Ett personcentrerat 

omvårdnadsperspektiv överensstämmer med hälso- och sjukvårdslagen, som betonar att 

vården ska ges utifrån den enskilda människans värdighet, att patienten ska vara delaktig och 

medbestämmande i vården och att hänsyn måste tas till behov av trygghet och säkerhet (HSL, 

SFS 1982:763). God vård kännetecknas av att den är patientfokuserad, jämlik och säker samt 

genomförs i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet 

(Socialstyrelsen, 2009). Svensk Sjuksköterskeförening beskriver att omvårdnaden ska 

definieras av den person sjuksköterskan har ett etiskt och formellt krav att vårda (Svensk 

Sjuksköterskeförening [SSF], 2010a).  

 

Belägg för att implementera en personcentrerad vård finns således men det är viktigt att 

undersöka hur patientens behov av trygghet och tillit tillgodoses i denna vårdform. Enligt SSF 

ska sjuksköterskans omvårdnad vara evidensbaserad och innehålla kontinuerliga 

kvalitetsförbättringar (2010b). Att beskriva vilka faktorer i personcentrerad vård som påverkar 

upplevelsen av trygghet och tillit kan öka kunskapen hos sjuksköterskan som på så sätt kan 

medverka till kvalitetsförbättring och utveckling av personcentrerad vård.  

  

Bakgrund 

I omvårdnadsteoretiskt hänseende har Joyce Travelbees teori om mellanmänskliga relationer 

(Kirkevold, 2000) likheter med tankarna kring personcentrerad vård (Kristensson Uggla, 

2014). Travelbee beskriver omvårdnaden som en mellanmänsklig process och betonar vikten 

av att förstå vad som händer i relationen mellan sjuksköterska och patient och vilka 

konsekvenser det kan få för patientens tillstånd (Kirkevold, 2000). Teorin bygger på en 

existentialistisk livsåskådning och dess viktigaste begrepp är: människan som individ, lidande, 

mening, mänskliga relationer och kommunikation. Sjuksköterskans viktigaste uppgift är att 

hjälpa patienten att finna en mening i sin situation och hantera lidande (ibid). Travelbee menar 

att det är viktigt för sjuksköterskan att förhålla sig till personens upplevelse av sin sjukdom 

och inte bara personalens bedömning eller diagnos (Kirkevold, 2000). I personcentrerad vård 

är patientens upplevelse och tolkning av sin sjukdom en viktig utgångspunkt för omvårdnaden 

och patientens upplevelse är lika giltigt som de professionellas (SSF, 2010a). Varje människa 
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är enligt Travelbee en unik person i sitt eget sammanhang med unika relationer och hennes 

upplevelser och erfarenheter är hennes egna (Kirkevold, 2000). Upplevelser av lidande, 

otrygghet eller smärta påverkas av personens erfarenheter och ger känslan en innebörd. 

Genom relationer med anhöriga eller sjukvårdspersonal kan trygghet växa fram och patienten 

kan finna en mening i sitt lidande vilket anses vara avgörande för att kunna bemästra 

situationen (ibid). I den personcentrerade vården ses patienten som en individ i sitt 

sammanhang och anhöriga inkluderas om möjligt i vården (SSF, 2010a). Travelbee menar att 

genom den mänskliga relationens sympati, kommunikation och medkänsla lindras lidande 

(Kirkevold, 2000). Ozawa & Sripad (2013) beskriver just att relationen mellan sjuksköterska 

och patient, som är en viktig länk i personcentrerad vård, spelar en stor roll för att patienten 

ska känna trygghet och tillit. 

 

Trygghet  

Trygghet är andra steget på Maslows behovstrappa och en förutsättning för utvecklande av 

gemenskap och självförverkligande, därmed ett av människans mest grundläggande behov 

enligt Maslows teori (Alchin, 2006). Den teoretiska beskrivningen av begreppet trygghet är 

enligt Segesten (1984, s. 37) en “Förvissning om ett visst mått av livskvalitet”. Tryggheten 

eller otryggheten är en upplevelse av den enskilde individen (Segesten, 1984). Synonymer till 

ordet trygghet är: lugn, ro, säkerhet, obekymrad, skydd (Sinovum Media, 2014).  

  

Allardt (1975) delar upp tryggheten i tre komponenter, att ha, att älska och att vara. Att ha, 

kopplas till våra fysiska behov av mat, vatten, värme och beskydd. Att älska, kopplas till 

gemenskap, omtanke och delaktighet. Att vara, kopplas till möjligheten att utveckla sina 

inneboende möjligheter, utveckla sin identitet och åtnjuta ett visst anseende (ibid). För att 

kunna förstå en människas behov av trygghet behövs en inblick i vad livskvalitet innebär för 

personen (Segesten, 1984). Trygghet som känsla kan beskrivas med ord som värme, harmoni, 

lycka, lugn, själsfrid och fotfäste. Självtryggheten har kopplingar till barndomen och tidiga 

upplevelser och påverkas av tillhörighet, gemenskap och normer. Tryggheten i omvärlden har 

med faktorer utanför individen att göra som materiell trygghet, omgivande miljö och relationer 

(ibid). Även känslan av kontroll påverkar människans inre trygghet och förmåga att behärska 

olika situationer (Segesten, 1984). Det kan dras paralleller till “empowerment” som enligt 

Nygård, Malm, Wikby & Ahlström (2011) uppstår när patienten känner kontroll över 

sjukdomen genom lärandet och trygghet i relationen med sjuksköterskan.  

 

 

Tillit 

Upplevelsen av tillit är närvarande i alla möten mellan människor och kan delas in i tre 

områden: tilliten till sig själv, tilliten till andra och tilliten till system (SSF, 2010b). Tilliten till 

sig själv och andra skapar grundförutsättningar för närhet och delande av erfarenheter och 

utvecklas ur respekt, acceptans och en miljö av värme (ibid). Tillit är en personlig upplevelse 

som byggs i relationer och är beroende av tolerans (SSF, 2010b). Synonymer till ordet tillit är 

förtroende, förtröstan, tillförsikt, förlitan, tilltro, tro, hopp (Sinovum Media, 2014). 

 

Dinc & Gastmans (2013) beskriver utvecklandet av tillit som en dynamisk process vilken 

under sin uppbyggnadsfas kan förstärkas, försvagas och även vid behov repareras. 

Upplevelsen av tillit är skör och kan lätt skadas av till exempel smärta eller tidsbrist (ibid). 

Sjukvårdspersonalens personliga egenskaper är av avgörande betydelse för upplevelsen av 
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tillit (Dinc & Gastmans, 2013). Ärlighet, trovärdighet, engagemang, konfidentialitet och 

förmåga att ge goda råd är färdigheter hos sjuksköterskan som stärker patientens tillit (ibid). 

Att personalen visar att de accepterar andra kulturella uttryck eller annorlunda val av livsstil är 

även det avgörande för tilliten (Dinc & Gastmans, 2013). Faktorer som hindrar upplevelsen av 

tillit kan vara: bristande skicklighet i yrkets utövande, hinder i kommunikationen; till exempel 

användande av ett oförståeligt språk, avpersonifiering av patienten, avståndstagande attityd 

och tidsbrist (ibid). 

 

I vårdrelationen beskrivs tillit som en pågående process mellan sjuksköterska och patient, 

starkt kopplad till att patienten blir sedd som en person (Dinc & Gastmans, 2013). Tilliten 

bygger på ett utbyte i patientmötet och är unik för varje ny interaktion (SSF, 2010b).  

 

 

Personcentrerad vård  

Uttrycket “personcentrerad” uppstod i mitten av 1900-talet som en beskrivning av 

mellanmänskliga relationer och personlighet inom psykoterapin (Edvardsson, 2010). 

Psykologen Carl Rogers uttryckte att en central del i psykoterapin var att se personen som 

expert på sig själv och sina problem och att terapeuten var en främjare av självinsikt. Under 

1990-talet har begreppet personcentrerad vård vuxit fram framförallt inom demensvården och 

den moderna användningen anses ha haft sin början i Storbritannien och sedan fått stor 

spridning i Australien, Västeuropa och USA (ibid). I Sverige har den kliniska utvecklingen 

varit långsammare och först 2009 lyfte Socialstyrelsen fram personcentrerad vård som ett av 

sex områden som ska definiera god hälso- och sjukvård (Socialstyrelsen, 2009). Utvecklandet 

av personcentrerad vård beskrivs idag vara av stor vikt för att möta de förväntningar 

allmänheten har på god vård och bemöta de snabbt ökande kostnaderna för hälso- och 

sjukvård (WHO, 2010).  

 

Det saknas en enhetlig definition av personcentrerad vård och det råder en viss 

begreppsförvirring (Edvardsson, 2010). Patientcentrerad vård, familjecentrerad vård och 

individualiserad vård är begrepp som är nära relaterade till personcentrerad vård (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Slater (2006) drar slutsatsen, i en konceptanalys av begreppet 

personcentrerad vård, att benämningarna patientcentrerad och klientcentrerad upplevs 

koncentrera mer på sjukdomen än på personen varpå begreppet personcentrerad är att föredra. 

SSF (2010a) beskriver skillnaden mellan patientbegreppet och personbegreppet och menar att 

personbegreppet öppnar upp för andra värden, resurser och prioriteringar än fokusering på 

sjukdom och behandling (ibid). Kristensson Uggla (2014) diskuterar om patientbegreppet 

kommer att försvinna vid personcentrerad vård. Författaren menar dock att ordet patient 

beskriver den roll personen har i kontakt med sjukvården, att det inte är vem man är, utan vad 

man är. Begreppet patient kommer således användas, fast med en förskjutning av fokus från 

vem till vad (ibid). 

  

Efter en genomgång av olika definitioner för personcentrerad vård, använder vi oss av 

följande definition som riktlinje i denna uppsats: ”Personcentrering är ett förhållningssätt till 

praktiken som etableras när terapeutiska relationer formas och utvecklas mellan vårdgivare, 

patienter och andra som är betydelsefulla för dem i deras liv. Grunden är värden som respekt 

för personen, den enskildes rätt till självbestämmande, ömsesidig respekt och förståelse” 

(McCance & McCormack, 2013, s. 84). Definitionen har tydliga likheter med SSFs definition 

av personcentrerad vård (SSF 2010a) vilka beskriver att personcentrerad vård strävar efter att 

se hela personen och respektera och bekräfta personens upplevelse av sin situation (ibid). I 

personcentrerad vård finns grundantagandet att en patient är en person som har en sjukdom, 
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inte en person som är sin sjukdom och att vården ska utformas utifrån personens upplevda 

sammanhang (Wijk, 2010). Vårdgivaren ska respektera personens tolkning av omvärlden och 

tillgodose behov av meningsfullhet, aktivitet och beslutsfattande (Edvardsson, Winblad & 

Sandman, 2008). Att ha förståelse för vad en annan person värdesätter i sitt liv och hur 

omvärlden uppfattas är en av hörnstenarna i personcentrerad vård (McCormack, 2004). 

Empowerment är en annan viktig del i det personcentrerade tankesättet; självbestämmande, 

motivation, medbestämmande, att gå ifrån följsamhetsterapi där patienten ska göra som 

sjuksköterskan säger, till ett patientbemyndigande där patient och vårdare tillsammans 

bestämmer vården utifrån patienten som helhet (Graspemo, Ludvigsson & Nordfeldt, 2005). 

Ekman et al. (2014) beskriver hur personcentrerad vård kan se ut i praktiken, en process i tre 

steg; patientberättelse, partnerskap och dokumentation. I patientberättelsen beskriver patienten 

upplevelsen av sin situation för att klargöra hinder och möjligheter. Partnerskap handlar om en 

ömsesidig respekt för varandras kunskap; patientens kunskap om hur det är att leva med 

sjukdomen och vårdpersonalens kunskap om sjukdomen, för att kunna göra patienten delaktig 

i beslut kring vård och behandling. Utifrån det planeras vården gemensamt och en 

överenskommelse skrivs ner i form av en vårdplan. Det tredje steget i processen är 

dokumentation av patientberättelsen och vårdplanen i patientens journal där all information är 

tillgänglig för patient, anhöriga och vårdgivare för att skapa kontinuitet och trygghet i vården 

(ibid). Ozawa & Sripad (2013) menar att kvalitén på relationen, hur mycket patienten väljer att 

dela med sjuksköterskan, patientens medbestämmande i beslutsfattande och medverkan vid 

livsstilsförändringar spelar en stor roll för att patienten ska känna trygghet och tillit (ibid). 

 

Centrum för personcentrerad vård - GPCC, bildades vid Göteborgs Universitet 2010 

(http://www.gpcc.gu.se). För närvarande pågår här ett trettiotal forskningsprojekt kring 

personcentrerad vård och olika sjukdomstillstånd, hur det kan förbättra kvalitén på hälso- och 

sjukvården, hur införande av personcentrerad vård i praktiken ska gå till samt utvärderingar av 

genomförda förändringar (ibid). McCormack och McCance (2006) beskriver vad som krävs 

för en lyckad implementering av personcentrerad vård; att sjuksköterskan har social och 

yrkesmässig kompetens, goda värderingar och självkännedom är viktigt. Förekomsten av 

välfungerande personalrelationer med en stödjande organisation, delat beslutsfattande och en 

sund maktbalans är en annan förutsättning. Personcentrerade vårdprocesser såsom 

medkännande närvaro, delat beslutsfattande och partnerskap med patienten ska känneteckna 

vården (ibid). Även när dessa förutsättningar är på plats är det helt avgörande att 

organisationen stöder utvecklingen av personcentrerad vård med hjälp av program för 

utveckling, kontinuerliga kvalitetsförbättringar och livslångt lärande (McCormack & 

McCance, 2006). 

 

Personcentrerad vård, där patienten står i centrum och egna resurser tas till vara för att skapa 

en delaktighet och känsla av självbemyndigande att hantera sin sjukdom, bidrar till trygghet 

och är kopplat till kortare vårdtider, färre återinläggningar och bättre livskvalitet för patienten 

(Ekman et al., 2012 & Pitkala et al., 2007). Forskning visar att en personcentrerad vård leder 

till förbättrat vårdutfall och minskade samhällskostnader (Riksrevisionen, 2013). 
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Problemformulering  

Personcentrerad vård är ett begrepp som lyfts fram som en av sjuksköterskans 

kärnkompetenser och en indikator på god vård. Införande av personcentrerade 

omvårdnadsmetoder blir vanligare inom hälso- och sjukvården, vilket kan vara ett sätt att möta 

det ökande vårdbehovet. Att sjuksköterskan kan tillgodose patientens behov av trygghet och 

tillit vid förändringar i vårdorganisationen är viktigt för patienttillfredsställelsen och 

vårdresultatet. Evidensbaserad kunskap krävs för att sjuksköterskan ska kunna ge en 

omvårdnad av hög kvalitet. Förståelse för vilka faktorer i personcentrerad vård som påverkar 

patientens upplevelse av trygghet och tillit kan hjälpa sjuksköterskan att planera och utföra 

omvårdnaden så att patienten känner sig trygg och har tillit till sjuksköterskan och vården. 

 

    

Syfte  

Syftet var att belysa faktorer i personcentrerad vård som påverkar patientens upplevelser av 

trygghet och tillit. 

 

 

Metod  

Metoden var en systematisk litteraturstudie som genomfördes utifrån Fribergs modell 

(Östlundh, 2012) för informationssökning i databaser med inriktning mot 

omvårdnadsforskning samt hälso- och sjukvårdsforskning. Tillgängliga vetenskapliga artiklar 

inom problemområdet och utifrån syftet sammanställdes och låg till grund för resultat och 

diskussion.  

 
 

Datainsamling  

Sökprocessen delades in i två faser, den inledande, och den egentliga informationssökningen 

(Forsberg & Wengström, 2008). För att avgränsa problemområdet och få fram tillräckligt med 

relevant bakgrundsinformation gjordes en inledande informationssökning i databaserna 

Cinahl, Pubmed och SveMed+. Ett syfte formulerades och sökord skapades utifrån detta.  

 

Den egentliga informationssökningen gjordes under mars, 2014. I valda databaser gjordes en 

systematisk sökning med sökordet “patient centered care”. I alla tre databaserna förekom 

liknande benämningar till exempel “person centered care”, men då “patient centered care” är 

MeSH-term och heading användes det för att innefatta de olika benämningarna av 

personcentrerad vård i artiklarna. ”Patient centered care” kombinerades med den booleska 

operatorn AND och de trunkerade orden ”trust*, ”confiden*”, ”relian*”, ”safe*”, ”secur*” och 

”nurs*” för att finna relevanta artiklar som svarade mot syftet. Sökorden redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sökordsöversikt  

   or   

PubMed  

MeSH  

Cinahl  

Subject Heading   

SveMed+  

MeSH 

personcentrerad 

vård 

/ 

patientcentrerad 

vård 

patient centered 

care 

patient centered 

care   

patient centered 

care 

Sökord 
Pubmed  

Fritext 

Cinahl  

Fritext 

 

Swemed +  

Fritext* 
 

tillit 

trust* 

confiden* 

relian* 

trust* 

confiden* 

relian* 

 

tillit* / trust* 

confiden* 

relian* 

trygghet 

 

safe* 

secur* 

safe* 

secur* 

trygg* / safe* 

secur* 

 

trygg 

 

safe* 

secur* 

safe* 

secur* 

trygg* / safe* 

secur* 

sjuksköterska nurs* nurs* sjuksköt* / nurs* 

 

 

Inga för syftet relevanta träffar gjordes i databasen Svemed+ varpå den sökningen inte 

presenteras i sökhistoriken. De sökningar som genererade de inkluderade artiklarna redovisas i 

sökhistoriken, tabell 2, bilaga A.  

 

För att motsvara krav på aktualitet och relevans för syftet, inkluderades vetenskapliga 

originalartiklar publicerade 2009-2014, skrivna på engelska med abstract tillgängligt. 

För att begränsa studien samt för att motsvara syftet bestämdes exklusionskriterier vara 

artiklar som enbart behandlade relationen läkare - patient, psykiatriska inriktningar samt 

personcentrerad vård vid demens eller pediatrik, då det var anhörigas upplevelser som 

beskrevs. Sammanlagt uppkom 192 träffar och samtliga titlar lästes. Artiklar vars titel inte 

ansågs relevant för syftet valdes bort och därefter återstod 109 abstract som lästes. 54 artiklar 

som påvisade relevans för syftet och motsvarade inklusionskriterierna valdes ut till ett första 

urval. Därefter lästes artiklarna i sin helhet för att återigen ställas mot syfte och 

exklusionskriterier.  McCormacks & McCance (2013) definition av personcentrerad vård 

användes för att verifiera att artikeln behandlade det aktuella ämnet. Två artiklar som 

motsvarade syftet hittades via sekundärsökning utifrån lästa referenslistor i redan valda 

artiklar. Tre artiklar återfanns på sökningen både i Pubmed och Cinahl och dubbletterna 

inkluderades första gången de påträffades. Totalt valdes 10 artiklar till bearbetning och analys, 

sex kvalitativa och fyra kvantitativa. Dessa artiklar kvalitetsbedömdes efter kvalitetsmallar för 
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kvalitativa och kvantitativa artiklar av Olsson & Sörensen (2011). Nio artiklar bedömdes ha 

hög kvalitet och en artikel medelhög. 

  

Artiklarna studerade personcentrerad vård i relation till trygghet och tillit med olika 

utgångspunkt. Tre artiklar utförde en jämförelse mellan traditionell vård och personcentrerad 

vård (Dudas et al., 2013; Jangland, Carlsson, Lundgren & Gunningsberg, 2012; Jensen, 

Vedelö & Lomborg, 2013). De övriga utvärderade omvårdnad där vårdenheten uppgav att de 

arbetade aktivt utifrån ett personcentrerat synsätt. Samtliga artiklar studerade patientens 

upplevelser av vården där faktorer som var viktiga för känslan av trygghet och tillit framkom.  

 

 

Databearbetning  

Analysen genomfördes utifrån ett kvalitativt synsätt där faktorer i omvårdnaden som 

påverkade patientens upplevelser av trygghet och tillit i relation till personcentrerad 

omvårdnad studerades.  En induktiv ansats användes för att få fram kategorier och 

underkategorier (Forsberg & Wengström, 2008). 

 

De inkluderade artiklarna lästes igenom ett flertal gånger individuellt. Den individuella 

granskningen följdes av en gemensam diskussion om artiklarnas innehåll och relevans till 

syftet. Resultatartiklar redovisades i artikelöversikten indelade utifrån kvalitativa och 

kvantitativa ansatser (Bilaga B och C).  

 

Olika meningsenheter relevanta för syftet framkom i artiklarna, de ströks under, tolkades, 

översattes och skrevs ner. Stor noggrannhet vid översättningen mellan engelska och svenska 

begrepp iakttogs. Likheter och skillnader noterades och jämfördes. Meningsenheterna 

grupperades och induktivt framkom olika kategorier. Dessa jämfördes på nytt med den 

ursprungliga texten för att bekräfta överensstämmande. För att åstadkomma en struktur för den 

fortsatta resultatredovisningen skapades temporära underkategorier där relevanta utsagor från 

artiklarna skrevs ned. Under arbetets gång ifrågasattes och korrigerades kategorier och 

underrubriker ett flertal gånger.  

 

 

Resultat 

Analysen av inkluderade artiklars resultat mynnade ut i tre kategorier vilka beskrev faktorer i 

personcentrerad vård som påverkade upplevelsen av trygghet och tillit för patienten; 

vårdrelationen med tre underkategorier, informations- och kunskapsutbyte samt 

organisatoriska faktorer med två underkategorier. Kategorierna beskrivs närmare under 

respektive rubrik.  

  

 

Vårdrelationen 

“In patient-centered care the therapeutic alliance is a key element...” 

(Jensen, Vedelö & Lomborg, 2013, s. 1012) 

 

Kategorin visar hur relationen mellan sjuksköterska och patient skapar trygghet och tillit för 

patienten. De tre underkategorierna belyser de faktorer i personcentrerad vård som påverkar 

vårdrelationen.  
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En god relation mellan sjuksköterska och patient var, enligt patienternas egna berättelser, 

grundläggande för upplevelsen av tillit och trygghet i personcentrerad vård (Fergusson, Card, 

Sheppard & McMurty, 2013; Stenner, Courtenay & Carey, 2011). I resultatet framkom att 

kvaliteten på relationen var beroende av att det skapats en ömsesidig relation mellan patient 

och sjuksköterska, att sjuksköterskan visade empati och lyhördhet inför patientens situation 

och önskningar samt att patientens bereddes möjlighet till delaktighet i vården (Fergusson et 

al., 2013; Jangland et al., 2012; Kikkenborg Berg et al., 2012 & Stenner et al., 2011).  

 
 

Partnerskap -en ömsesidig relation 

Partnerskapet kännetecknades av en ömsesidig respekt, genuint intresse och ärlighet samt 

ingav säkerhet och trygghet i omvårdnaden (Fergusson et al., 2013 & Stenner et al., 2011). En 

etablerad relation och ett respektfullt bemötande var en förutsättning för att kunna genomföra 

en personcentrerad vård enligt Jangland et al. (2012). Att sjuksköterskan var ärlig och bad om 

ursäkt vid misstag var något som stärkte patientens tillit (Fergusson et al, 2013). Tidsbrist 

identifierades som en bidragande faktor till dåligt samspel mellan patient och sjuksköterska 

vilket hindrade utvecklandet av en trygg relation trots ambitionen att arbeta personcentrerat 

(ibid). 

 

Initialt i ett sjukdomsförlopp, när osäkerhet och rädsla var som störst, upplevde patienten 

trygghet och säkerhet genom en god relation med sjuksköterskan (Kikkenborg Berg et al., 

2012). Den ömsesidiga relationen i personcentrerad vård beskrevs av en patient som att 

sjuksköterskan gav till patienten, men patienten gav även något tillbaka, ett utbyte mellan 

parterna (Stenner et al., 2011).  

 

Dudas et al., (2013) redogjorde för hur sjuksköterskan i personcentrerad vård på ett 

strukturerat sätt upprättade ett partnerskap med patienten. En överenskommelse slöts mellan 

sjuksköterska och patienten och tillsammans identifierades patientens styrkor och svagheter, 

dagliga behov, motivation och mål vilket mynnade ut i en personlig hälsoplan som 

dokumenterades. Resultatet visade att patienterna kände ökad trygghet och tillit med hjälp av 

detta individuellt anpassade partnerskap där patientens personliga behov och åsikter tilläts 

styra och forma den personcentrerade vården (ibid). Att bli bemött och respekterad som en 

person och inte ett kvinnligt objekt vid gynekologiska hälsokontroller gav ökad trygghet 

(Peters, 2010).  

 

 

Empati och lyhördhet 

Empati och lyhördhet från vårdgivaren inför patientens situation skapade trygghet och tillit vid 

personcentrerad vård (Fergusson et al., 2013; Radwin, Cabral & Wilkes, 2009 & Teh, Karp, 

Reynolds, Weiner & Cleary, 2009). Sjuksköterskor som visade ett genuint intresse och omsorg 

för individen och lyssnade på patientens önskemål, bidrog till känslan av trygghet för 

patienten (ibid). När patienter upplevde att sjuksköterskan förstod deras situation, kände till 

dem och deras sjukdomshistoria och visade att det var tillåtet att visa rädsla och negativa 

känslor upplevde de trygghet och säkerhet i den personcentrerade vården (Fergusson et al., 

2013 & Kikkenborg Berg et al., 2012).  
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Genusperspektivet kunde vara en faktor i hur kvinnliga patienter kände sig förstådda vid 

gynekologiska hälsokontroller (Peters, 2010). Flera kvinnor hade sedan tidigare negativa 

erfarenheter av manliga vårdgivares bemötande och upplevde därför en större trygghet i 

kvinnlig närvaro (ibid). De upplevde att de blev förstådda på ett bättre sätt när det var en 

kvinnlig vårdgivare, vilket bidrog till ökad trygghet och tillit. Detta ledde i sin tur till att 

kvinnorna i högre utsträckning gick på kontroller med minskad sjukdomsrisk som följd (ibid).  

Patientens kulturella bakgrund stod i relation till vilka faktorer i den personcentrerade 

omvårdnaden som skapade trygghet och tillit enligt Radwin, Cabral och Woodworth (2013). 

Resultatet visade att sjuksköterskans lyhördhet var en viktig faktor för patientens känsla av 

tillit oberoende av kulturell bakgrund. För patienter med annat modersmål än sjuksköterskan 

påverkades upplevelsen av lyhördhet negativt när tolk inte användes. (ibid).  

 

 

Delaktighet 

Delaktighet beskrevs vara en viktig del i personcentrerad vård och innebar att patienten fick 

bättre kontroll över sjukdom och behandling med ökad trygghet som följd vid en jämförelse 

med traditionell vård (Jangland et al., 2012). 

 

När patienten upplevde en god, ömsesidig relation och kände tillit till sjuksköterskan och 

omvårdnaden, förbättrades patientens vilja till delaktighet och medverkan i sin egen vård 

(Fergusson et al., 2013). Att känna kontroll över sin egen situation förbättrade upplevelsen av 

trygghet och tillit till sin egen förmåga vilket var ett av målen med den personcentrerade 

vården (Jensen et al., 2013 & Kikkenborg Berg et al., 2012). Personcentrerad omvårdnad i 

jämförelse med traditionell omvårdnad bidrog till ökad delaktighet och medbestämmande 

genom att patientens erfarenheter efterfrågades i högre utsträckning och att därmed deras 

kontroll över hur omvårdnaden utfördes stärktes. Detta medförde en förbättrad känsla av 

trygghet för patienten (Jensen et al., 2013).  

 

Alla patienter var inte positiva till att vara delaktiga i vården. Äldre patienter kunde vara 

skeptiska till vården där medbestämmande och delaktighet ansågs vara en förutsättning för att 

ge personcentrerad vård (Teh et al., 2009). Det kunde av patienten upplevas som en osäkerhet 

hos vårdgivaren och det innebar istället trygghet när vårdgivaren bestämde åt dem. (Teh et al., 

2009). För svårt sjuka patienter kunde delaktighet och medbestämmande upplevas alltför 

ansträngande (Jangland et al., 2012). 

 

 

Informations- och kunskapsutbytet 

“ Nurses communication style was of great importance as it encouraged patients to share 

personal information, ask questions, raise concerns and seek clarification about their 

condition and treatment” (Stenner et al., 2011, s. 44) 

 

Kategorin belyser hur personcentrerat informations- och kunskapsutbyte mellan sjuksköterska 

och patient upplevs och på vilket sätt det skapar trygghet och tillit för patienten. Resultatet 

visar hur information och kunskap i personcentrerad vård förmedlas av både sjuksköterskan 

och patienten för att främja trygghet och tillit. 

 

I samtliga artiklar skapade kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska trygghet och 

tillit. Informations- och kunskapsutbytet mellan patient och sjuksköterska sågs som 
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grundläggande för personcentrerad vård (Jangland et al., 2012). Inledningsvis i ett 

sjukdomsförlopp skapades trygghet genom relationen med sjuksköterskan. När patienten och 

sjuksköterskan utbytte relevant, personcentrerad information byggdes patientens trygghet upp 

inifrån och gav en självständig och trygg patient (Kikkenborg Berg et al., 2012). För att våga 

leva ett så normalt liv som möjligt under och efter en sjukdom var det viktigt för patienten att 

få relevant, professionell och personcentrerad information (ibid). För insulinbehandlade 

patienter innebar det att sjuksköterskan behövde ge individanpassad information och råd 

beroende på patientens livstil och arbetssituation (Stenner et al., 2011). Personcentrerad 

omvårdnad gav större utrymme för en mer personligt anpassad information vilket skapade 

trygghet för patienten (ibid). 

 

Att patienten fick en adekvat, personcentrerad information under sjukhusvistelsen, främjade 

trygghet och tillit till vården, minskade osäkerhet och oklarheter kring sjukdom, 

undersökningar och behandlingar vilket gav en känsla av kontroll (Dudas et al., 2013; 

Fergusson et al., 2013 & Peters, 2010). I samband med språksvårigheter vid 

informationsutbytet framkom att tilliten till sjuksköterskan påverkades negativt när patienten 

hade att annat modersmål än sjuksköterskan och tolk inte fanns närvarande (Radwin et al., 

2013).  

 

Tilliten till sjuksköterskan ökade när hon eller han aktivt verkade för bättre informations- och 

kunskapsutbyte i den personcentrerade omvårdnaden (Radwin et al., 2009). Genom att få 

kunskap om patientens förmågor och hinder och ta vara på patientens historia och 

sammanhang för att kunna ge personcentrerad information och kunskap, bidrog 

sjuksköterskan till empowerment och ökad trygghet för patienten (Fergusson et al., 2013; 

Jensen et al., 2013; Stenner et al., 2011 & Teh et al, 2009).  

 

Strukturerade metoder för kunskapsutbyte framkom som en trygghetskapande faktor i 

personcentrerad vård (Jangland et al., 2012 & Jensen et al., 2013). En sådan metod (Jensen et 

al., 2013) var användandet av en skriftlig överenskommelse där patienten delade med sig av 

personliga preferenser och sjuksköterskan gav individanpassad information om sätt att 

genomföra omvårdnaden för att minimera andfåddhet för patienter med KOL (Jensen et al., 

2013). Jangland et al., (2012) utvärderade användandet av “Tell - us kort”. Tomma kort 

delades ut till patienten som fick skriva fritt om exempelvis önskemål eller frågor kring 

sjukdom och behandling vilka besvarades av sjuksköterskan (ibid). Detta medförde att 

patienten kände ökad tillit till sjuksköterskan och en ökad trygghet i omvårdnaden i jämförelse 

med traditionell vård (ibid). De nya kunskaperna som patienten fått genom det 

personcentrerade kunskapsutbytet kunde patienten även använda i hemmet efter utskrivning 

(Jangland et al., 2012 & Jensen et al., 2013). Inför utskrivning, för att kunna handskas med sin 

nya situation hemma, var det viktigt för trygghetskänslan att patienten hade tillräckliga 

kunskaper för att klara sin vardag (Fergusson et al., 2013; Jangland et al., 2012 & Jensen et al., 

2013).   

 

Det framkom att patienter, på grund av bristande informationutbyte, kunde besväras av 

biverkningar och otillräcklig symtomlindring men att detta förbättrades efter individuellt 

anpassad information (Stenner et al., 2011 & Teh et al., 2009). Patienterna upplevde att 

sjuksköterskan hade större kunskap och förståelse för deras situation än läkaren som 

ordinerade enbart medicinsk behandling (ibid). Utan ett gott, personcentrerat 

informationsutbyte mellan vårdgivare och patient, var patienten mer benägen att på egen hand 

experimentera med olika smärtstillande läkemedel vilket kunde leda till ökade biverkningar 

och en otrygg situation (Teh et al., 2009).  
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När patienter i en rehabiliteringsgrupp fick tillräcklig, personcentrerad information och 

kunskap om sin sjukdom och behandling, skapades en trygghet och tillit till den egna kroppen 

(Kikkenborg Berg et al., 2012). Patienten vågade då mera och provade nya vägar; en möjlighet 

att på nytt lita på sin förändrade kropp uppstod. Även kunskapsutbytet mellan patienterna i 

gruppen beskrevs som en trygghet och en hjälp att bli säkrare i sin vardag (ibid). 

 

Organisatoriska faktorer 

“Seeing many different people over time reduced their sence of trust, confindence, and safety 

in their caregivers” (Ferguson et al., 2013, s. 285) 

 

Kategorin belyser hur faktorer i vårdorganisationen påverkar sjuksköterskans möjlighet att ge 

trygg och tillitsfull personcentrerad vård. Faktorerna sammanfattas och beskrivs under två 

underkategorier: kontinuitet och tillgänglighet samt sjuksköterskans utbildning och 

kompetens.  

 

De patienter som vårdats med personcentrerad vård, upplevde en ökad trygghet inför 

utskrivningen jämfört med de som vårdats i traditionell vård (Dudas et al., 2013; Jangland et 

al, 2012 & Jensen et al., 2013) och Dudas et al., (2013) visade även att antalet vårddygn i 

slutenvård minskade vid implementerad personcentrerad vård. 

 
 

Kontinuitet och tillgänglighet 

En hög omsättning bland personalen medförde att patienten behövde upprätta nya relationer 

varpå kontinuiteten i vården och känslan av trygghet och tillit till vården minskade (Fergusson 

et al., 2013). Resultatet har tidigare visat att den etablerade relationen är viktig i 

personcentrerad vård (Fergusson et al., 2013 & Stenner et al., 2011). Att i största möjliga mån 

få träffa samma vårdgivare eller ha en ansvarig sjuksköterska under vårdtiden medförde 

kontinuitet för patienten vilket möjliggjorde en mer personlig relation och ömsesidig förståelse 

vilket ökade patientens tillit till sjuksköterskan vid omvårdnadsåtgärder (Fergusson et al., 

2013; Radwin et al., 2009; Stenner et al., 2011 & Teh et al., 2009). 

 

Kontinuitet för patienten uppstod även av att sjuksköterskor delade information kring 

patientens omvårdnad med övriga vårdgivare (Radwin et al., 2009). Den personliga hälsoplan 

där vårdgivaren och patienten gemensamt samlade in individuellt baserad information och 

fakta dokumenterades i patientens journal och underlättade upprättandet av en personcentrerad 

vårdplan (Dudas et al., 2013). Det medförde kontinuitet i vården då patienten, och samtliga 

vårdgivare kring patienten, arbetade mot samma mål, vilket i sin tur ledde till minskad 

osäkerhet kring sjukdom och behandling (ibid).  

 

Tillgänglighet till vård och vårdpersonal var en viktig faktor i skapandet av trygghet och tillit 

för patienten i personcentrerad vård (Jensen et al., 2013; Kikkenborg Berg et al., 2012 & 

Peters, 2010). Genom tillgång till sjuksköterskor, läkare och sjukgymnaster under möten på 

sjukhuset fick patienterna frågor och funderingar snabbt och individuellt besvarade vilket 

ansågs som en del i den personcentrerade vården (Jensen et al., 2013 & Kikkenborg Berg et 

al., 2012). Enligt Peters (2010)  uttryckte kvinnor en klar preferens för kvinnocentrerade 

gynekologiska hälsoundersökningar utförda av en kvinnlig vårdgivare och företrädesvis 

samma person varje gång men tillgängligheten till kvinnliga vårdgivare var dålig och det var 
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svårigheter att skapa kontinuitet i vården på grund av organisatoriska faktorer (ibid). 

Tillgängligheten till sjuksköterskan var en trygghetsskapande faktor för patienter som hade ett 

annat modersmål (Radwin et al., 2013). Att sjuksköterskan var tillgänglig och tog ansvar för 

att beställa en tolk som kunde tydliggöra omvårdnad och behandling, var av stor vikt för 

patientens tillit till omvårdnaden och sågs som en personcentrerad omvårdnadsåtgärd (ibid). 

 

 

Sjuksköterskans utbildning och kompetens 

När patienten kände att sjuksköterskan hade tillräcklig kompetens och kunde ge god 

personcentrerad omvårdnad skapade det trygghet och en känsla av tillit och säkerhet då 

omvårdnadsåtgärder genomfördes (Jensen et al, 2013; Kikkenborg Berg et al., 2012; Radwin 

et al., 2009; Radwin et al., 2013 & Stenner et al., 2013).  

 

En sjuksköterska med lång erfarenhet och i synnerhet om sjuksköterskan var specialistutbildad 

var relaterat till trygghet och tillit för patienten vid personcentrerade omvårdnadsåtgärder 

(Radwin et al., 2009 & Radwin et al., 2013). Kompetens och skicklighet bidrog till patientens 

tillit till sjuksköterskan (Radwin et al., 2013).  

 

Diabetespatienter kände större tillit till diabetessjuksköterskans specialistkunskap och 

erfarenhet än till en allmänläkare, då sjuksköterskan kunde ge en mer personcentrerad 

omvårdnad utifrån patientens livssituation (Stenner et al., 2011). Hjärtsjuka patienter med 

inopererad defibrillator beskrev att tryggheten var starkt kopplad till den teknik de var 

beroende av (Kikkenborg Berg et al., 2012). Sjuksköterskans specialistkunskap kring det 

tekniska användandet och förmågan att ge personcentrerade råd och information var 

avgörande för patientens känsla av trygghet. Många hade ett stort behov av att prata med 

välutbildad och kunnig personal för att bli trygga i sin vardag (ibid). Patienterna beskrev att 

det var lättare att diskutera vardagliga problem, till exempel motion, sexualitet, trötthet eller 

depression i relation till sin hjärtsjukdom med den specialistutbildade, tekniskt kunniga 

sjuksköterskan än med läkaren. Den professionella dialogen ansågs nödvändig för att komma 

vidare i livet och lära sig att leva med sin sjukdom (ibid).  

 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Användandet av litteraturstudie för forskningsfrågan var adekvat som metod, då ämnet utifrån 

syftet fanns beskrivet i aktuell forskning.  

 

Litteraturstudien komplicerades av att fenomenet personcentrerad vård inte hade en gemensam 

definition och benämning.  För att strukturera studien och sökningarna användes en definition 

av personcentrerad vård enligt Mc Cormac & McCance, (2013) vilket var till hjälp då syftet i 

kombination med definitionen kunde klargöra vilka artiklar som var relevanta.  I databaserna 

Cinahl och Pubmed användes Heading/MeSH-termen “Patient Centered Care” som är en 

samlingsterm för samexisterande benämningar av personcentrerad vård. 

 

“Trygghet” och “tillit” användes som sökord för att begränsa sökningen utifrån syftet. Det 

kunde ses som en svaghet då artiklar som tog upp till exempel empowerment eller 
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patienttillfredsställelse vid personcentrerad vård, kunde ta upp trygghet och tillit utan att de 

stod med som nyckelord och därför inte kom upp i sökningen. Det trunkerade sökordet nurs* 

användes, för att fokusera på omvårdnadsaspekten. Utvidgade sökningar utan nurs* gav fler 

träffar men gav inga relevanta artiklar. Vi ansåg, att genom sökningar i de för syftet relevanta 

databaserna Cinahl och Pubmed uppnåddes tillräcklig bredd för att nå ett tillförlitligt resultat. 

Det kunde dock ses som en svaghet då andra databaser möjligen kunnat ge ytterligare artiklar. 

För att basera studien på aktuell forskning i ämnet begränsades sökningen till de senaste fem 

åren vilket kan ses som en styrka.  

 

Resultatartiklarna innehöll forskning från Nordamerika, Australien och Europa, varav två från 

Sverige. Resultatet berikades med erfarenhet från olika länder och då förutsättningarna för 

vården ansågs likartad, kunde resultatet överföras till svenska förhållanden. Stor noggrannhet 

iakttogs vid översättning av engelska begrepp för att undvika feltolkningar av artiklarna.  

Minoritetsgrupper och genusperspektiv fanns representerade i resultatartiklarna vilket bidrog 

till en ökad förståelse.  

 

Då ett stort antal artiklar lästs och granskats inför studien har vår kunskap i bedömning av 

vetenskapliga artiklars kvalitet ökat. Kvalitetsbedömningen kunde anses färgad av vår 

förförståelse, då granskningsmallen gav utrymme för viss subjektivitet. Styrkan var att 

samtliga artiklar granskades av två personer under samma förutsättningar och detta stärkte den 

gemensamma slutbedömningen. En artikel värderades till medelhög kvalitet då urvalet av 

informanter och bortfall är otydligt beskrivet. Nio artiklar bedömdes vara av hög kvalitet, 

vilket ansågs kunna bidra till resultatets kvalitet. 

 

Resultatet baserades på sex kvalitativa och fyra kvantitativa artiklar. Stor vikt har lagts på att 

analysera resultatets olika delar för att formulera resultatkategorier. Kategoriindelningen 

omprövades flera gånger då omvårdnadsfaktorerna var beroende av varandra för att 

representera helheten. Tre huvudkategorier framkom vilka delades in i underkategorier för att 

tydliggöra resultatet.  

 

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån kategorierna som uppkommer i resultatet, vilka 

belyser faktorer i personcentrerad vård som påverkar trygghet och tillit; vårdrelationen, 

informations- och kunskapsutbytet samt organisatoriska faktorer. 

 

 

Vårdrelationen 

Den etablerade, ömsesidiga relationen med vårdgivaren upplevs av patienten som mycket 

viktig för att skapa trygghet och tillit i den personcentrerade vården (Fergusson et al., 2013 & 

Stenner et al., 2011). Patienten vill bli bemött på ett artigt, ärligt och respektfullt sätt (ibid). 

Resultatet bekräftar och stärker Travelbees teori om hur viktiga mellanmänskliga relationer är 

för att lindra lidande (Kirkewold, 2000). Enligt Travelbee är det viktigt att vara lyhörd inför 

patientens livssituation för att skapa en trygg relation (ibid). I personcentrerad vård är just en 

av hörnstenarna att lyssna till patientens berättelse (Ekman et al., 2014 & Edvardsson, 2010). 

Det styrks i resultatet som visar att när sjuksköterskan är lyhörd och visar ett genuint intresse, 

lyssnar på önskemål och förstår patientens situation skapar det trygghet i relationen och 

därmed tillit till vården (Ferguson et al., 2013; Kikkenborg Berg et al., 2012 & Peters, 2010).  
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I forskning inom akutsjukvård beskrivs att det som avgör patientens tillfredställelse med 

vården är kvaliteten på interaktionen med vårdgivaren (Boudreaux, D’Autremont, Wood & 

Jones, 2004).  

 

Enligt resultatet är patientens delaktighet och medbestämmande i vården en annan 

grundläggande del i den personcentrerade vården (Jensen e al., 2013; Kikkenborg Berg et al., 

2012; Stenner et al., 2011; Dudas et al., 2013 & Jangland et al., 2012). Att delaktigheten är av 

stor betydelse för patienten beskriver även Rollnick, Miller & Butler (2009) som menar att 

behandlingsresultat blir bättre när patienten tar aktiv del i och visar intresse för sin egen hälso- 

och sjukvård. Att vara delaktig i beslut kring vården upplevs dock ibland som otryggt och 

betungande när patienten är äldre eller svårt sjuk (Jangland et al., 2012 & Teh et al., 2009). 

Patienten kan dessutom undra om vårdgivaren inte är kompetent nog att ta egna beslut (Teh, et 

al., 2009). Kännedom om detta visar att sjuksköterskan måste ta hänsyn till, och sätta sig in i 

patientens situation och inse att trygghet skapas på olika sätt för olika patienter. Verklig 

delaktighet vid personcentrerad vård kan alltså innebära att slippa fatta beslut och känna 

trygghet i att överlämna sig till kunnig personal. Sören Kierkegaard var redan i mitten av 

artonhundratalet en föregångare och skrev: ”Om jag vill lyckas med att föra en människa mot 

ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där.” (Kierkegaard, 

1859/1998, s. 45, egen översättning). 

 

 

Informations- och kunskapsutbytet 

I resultatet framgår att drabbas av sjukdom innebär att patienten ställs inför en ny, okänd 

situation och vid kroniska sjukdomar innebär det att patienten måste inhämta tillräcklig 

kunskap för att känna sig trygg och känna tillit till sin “nya” kropp (Jensen et al., 2013 & 

Kikkenborg Berg et al., 2012). Att information och kunskap ges av sjuksköterskan i samråd 

med patienten utifrån ett personcentrerat synsätt ger tillit till den egna förmågan att hantera 

just sin situation efter sina val och sin livsstil (Stenner et al., 2011). Värt att notera är att 

patienten upplever att trygghet initialt i sjukdomsförloppet förmedlas av sjuksköterskan 

(Kikkenborg Berg et al., 2012). I takt med att patienten inhämtar kunskap med hjälp av 

sjuksköterskan uppstår tryggheten ur självtilliten och patienten blir mer självständig (ibid). 

SSF (2010c) skriver att ökad kunskap och upplevelse av egenmakt och meningsfullhet är 

viktiga indikatorer på hälsa efter sjukdom vilket också enligt vårt resultat, medför trygghet och 

tillit för patienten.  

 

Strukturerade metoder utarbetade utifrån ett personcentrerat synsätt främjar informations- och 

kunskapsutbytet och åstadkommer att patienten upplever en ökad tillit till sin egen förmåga 

(Dudas et al., 2013; Jangland et al., 2012 & Jensen et al., 2013). Den nya kunskapen ger en 

ökad trygghet att klara sig i hemmet efter utskrivning enligt resultatet (ibid). Det verifieras i 

forskning som visar på minskat antal återinläggningar då äldre patienter genom en 

personcentrerad vård var mer villiga att följa råd och rekommendationer beträffande egenvård 

och behandling (Pitkala et al., 2007).  

 

Resultatet visar att trygghet och tillit uppstår när informationsutbyte och omvårdnad sker 

utifrån ett personcentrerat synsätt, där varje individ möts utifrån sina egna förutsättningar 

(Dudas et al., 2013; Ferguson et al., 2013; Jangland et al., 2012; Jensen e al., 2013; 

Kikkenborg Berg et al., 2012; Peters, 2010 & Stenner et al., 2011).  Det ger sjuksköterskan 

möjligheter att ge jämlik, god omvårdnad till patienten oavsett språksvårigheter, kön eller 

utbildningsnivå (Peters, 2010; Radwin, et al., 2009 & Radwin et al. 2013). Det 
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överensstämmer med hälso- och sjukvårdslagen, 2 §; “Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet” (HSL, SFS1982:763). Ett 

exempel är när språksvårigheter mellan vårdare och patient utgör en barriär för 

kunskapsutbyte och god vård (Radwin et al., 2009 & Radwin et al., 2013). Omvårdnads-

teoretikern Joyce Travelbee menar att kommunikationen är ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap att lindra lidande (Kirkevold, 2000). Tillgången till tolk kan vara ett sätt att förbättra 

informationsutbytet och främja den ömsesidiga relationen med patienten och är enligt svensk 

lag en rättighet (HSL, SFS 1986:223, 8 §). I International Council of Nurses (ICN) etiska kod 

som är översatt och adapterad till svenska förhållanden av SSF, beskrivs att patienter ska få 

korrekt, tillräcklig och lämplig information på ett kulturellt anpassat sätt och att sedvänjor och 

trosuppfattningar respekteras (SSF, 2012). Socialstyrelsen belyser vikten av att skriftligt 

informationsmaterial finns tillgängligt på andra språk än svenska (SOSFS, 2005).  

 

 

Organisatoriska faktorer 

Det framkommer av samtliga artiklar i resultatet att organisatoriska faktorer, som 

sjuksköterskans utbildning och kompetens samt tillgängligheten och kontinuiteten i vården, 

påverkar patientens upplevelser av trygghet och tillit.  

 

Att sjuksköterskan har erfarenhet och är specialiserad inom sitt yrkesområde beskrivs i 

resultatet som mycket viktigt för känslan av trygghet i vården och tillit till sjuksköterskan och 

den egna förmågan (Jensen et al., 2013; Radwin et al., 2009 & Stenner et al., 2011). Just 

kombinationen av yrkesskicklighet och sjuksköterskans förmåga att ge personcentrerad vård 

behövs för att etablera en tillitsfull relation (Radwin et al., 2009 & Stenner et al., 2011). 

Benner (1993) menar dock att sjuksköterskans förmåga att sätta patienten i centrum inte bara 

är beroende av kompetens och skicklighet utan det krävs ett förändrat arbetssätt understött av 

vårdinrättningen. Vården måste förbli mänsklig och får inte avhumaniseras till bara tekniska 

kunskaper idag när vården är högteknologisk och befolkningen blir äldre och kräver större 

vårdinsatser (McCrae, 2013). Det framstår som än viktigare att vården organiseras utifrån ett 

personcentrerat synsätt där sjuksköterskan är lyhörd och arbetar för att se patienten som en 

medbestämmande samarbetspartner med möjligheter och hinder (Ekman et al., 2012).  

 

Kontinuitet och tillgänglighet i den personcentrerade vården är ytterligare en faktor för 

skapandet av trygghet för patienten och tillit till vården; att patienten slipper upprätta nya 

relationer genom att i möjligaste mån träffa samma vårdgivare är enligt resultatet viktigt 

(Fergusson et al., 2013; Jensen et al., 2013; Kikkenborg Berg et al., 2012; Peters, 2010; 

Radwin et al., 2009; Stenner et al., 2011 & Teh et al., 2009). Detta resultat har betydelse för 

organisatoriska komponenter såsom schemaläggning, rekrytering och strukturering av vården. 

En tillitsfull relation med sjuksköterskan kan lätt skadas av tidsbrist (Dinc & Gastmans, 2013) 

och detta sågs också i vårt resultat (Ferguson et al., 2013). Att tidsbrist kan hindra 

sjuksköterskan från att utföra omvårdnadsåtgärder i ett personcentrerat perspektiv har också 

tidigare visats (Bolster & Manias, 2009 & Wheeler & Oyebode, 2010). Utifrån 

trygghetsaspekten är således bemanning och antal patienter per sjuksköterska samt 

utbildningsnivå viktigt för patienten. Det är inte bara den subjektiva upplevelsen hos patienten 

som påverkas utan upplevelsen har även en reell grund. I nyligen publicerad forskning 

framkommer att säkerhet och mortalitet i vården är kopplat till sjuksköterskors 

utbildningsgrad och bemanningsnivå (Aiken et al., 2014). Arbetsgivare inom vården behöver 

ta ställning till om kostnaden för vidareutbildning och rekrytering av kompetent personal är 
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värd att investera i för att uppnå den goda, patientfokuserade vården som förordas av 

Socialstyrelsen (2009).   

 

Omvårdnaden ska vara evidensbaserad och innehålla kontinuerliga kvalitetsförbättringar varpå 

utvärderingar av förändringar är viktigt (SSF, 2010b). I resultatet utvärderar tre artiklar 

effekten av implementering av personcentrerad vård och gör en jämförelse med traditionell 

vård där det visas att patienten upplevde en ökad trygghet när vården är personcentrerad 

(Dudas et al., 2013; Jangland et al., 2012 & Jensen et al., 2013). Under vår analys uppstår 

dock frågan huruvida vårdinrättningen där forskningen äger rum verkligen arbetar 

personcentrerat. Ekman, Norberg och Swedberg (2014) menar att det är viktigt att veta om full 

implementering skett och att all vårdpersonal arbetar enligt ett personcentrerat arbetssätt innan 

en utvärdering av personcentrerade åtgärder mäts. Någon gemensam utvärderingsmall för 

personcentrerad vård finns ännu inte (Jensen et al., 2013 & SSF, 2010a). Risken finns att 

utvärderingar blir missvisande och felaktiga slutsatser dras (ibid). Vid en utvärdering av 

vården på en klinik som anger att de arbetade utifrån ett personcentrerat synsätt, stämde 

patienternas upplevelser inte in på personcentrerad vård och det framkommer att vården 

fortfarande var inriktad på personalens makt och en passiv patient (Cipoletta & Sperotto, 

2012). Ekman et al. (2011) beskriver att vid implementering av personcentrerad vård består 

svårigheten i att förmå personalen att förstå när de inte ger personcentrerad vård. I stor 

utsträckning tror personalen att de arbetar personcentrerat när de i själva verket återkommer 

till sjukdomsorienterad vård. Alltså är svårigheten inte att få personalen involverad utan att 

bibehålla kunskapen och hjälpa personalen att arbeta personcentrerat under en längre tid 

(ibid). Vid övergång till personcentrerad vård är det därför viktigt att etablera en plan för 

genomförandet för en framgångsrik implementering (Dudas et al., 2013) för att evidensbaserat 

kunna ge en god vård där trygghet och tillit är viktiga delar (SSF, 2010b)  

 

 

Konklusion och implikation 

 

En betydelsefull faktor för patientens upplevelser av trygghet och tillit i personcentrerad vård 

är den ömsesidiga relationen där sjuksköterskan visar empati och lyhördhet samt ger möjlighet 

till delaktighet och medbestämmande. Detta leder till en hög kvalitet på vårdrelationen vilket 

främjar skapandet av trygghet och tillit. Informations- och kunskapsutbyte kring sjukdom och 

behandling är andra viktiga faktorer som medverkar till en trygg och säker patient. 

Organisatoriska faktorer, som att sjuksköterskan är kompetent, välutbildad samt att det finns 

en kontinuitet och tillgänglighet i vården för patienten, bidrar till känslan av trygghet och tillit. 

Resultatet visar att när faktorerna i den personcentrerade vården som påverkar patientens 

upplevelser av trygghet och tillit tillgodoses, medför det en tillit till den egna förmågan. 

Möjligheten att anpassa sig till den förändrade situationen som uppstår vid sjukdom kan då 

förbättras för patienten.  

 

Ytterligare forskning där traditionell vård och personcentrerad vård jämförs kring utfall och 

vårdresultat behövs för att påvisa effekter när en vårdinrättning ställer om till personcentrerad 

vård för att säkerställa att patientens omvårdnadsbehov tillgodoses. Genom denna 

litteraturstudie önskar vi öka sjuksköterskans kunskap om vilka faktorer i den 

personcentrerade vården som bidrar till att patienten upplever trygghet och tillit, vilket kan 

användas vid utbildning av sjuksköterskor och även vid planering, utveckling och förbättring 

av omvårdnaden.  
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Att ha trygga och 

tillitsfulla relationer till 
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quasi experimental 

study  
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perspektiv.  
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kvantitativ studie.  

310 patienter från 

en kirurgisk 

avdelning i en 

interventionsgrupp 

och en 

kontrollgrupp.   
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Delaktighet i 
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ökad trygghet 

genom bättre 

kontroll över 

sjukdom och 

behandling under 
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och efter 

utskrivning. 
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Tell-us kort där 
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Health 
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the Context of 

the Health Care 

System  
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personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder, 
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egenskaper, 

patientegenskaper 

och önskade 

vårdresultat för 

cancerpatienter. 

En kvantitativ icke 

experimentell, 

longitudinell studie 

med enkätfrågor 

och insamlande av 

material ifrån 

patientjournaler.  

173 inlagda 

cancerpatienter 

medverkade i 

studien. 

Bortfall 25%  

Lyhördhet, engagemang 

och 

kunnighet/utbildningsnivå 

hos sjuksköterskan ledde 

till tillit och trygghet. 

Kontinuitet och 

kunskapsutbyte bidrog till 

skapandet av tillit till 

sjuksköterskan. 

Patientens upplevelse av 

personcentrerad 

canceromvårdnad var 

oberoende av ålder, kön 

och utbildningsnivå.  
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Radwin, L. 

Cabral, H. 

Woodworth, T. 

Effects of Race 

and Language 

on Patient-

Centered 

Cancer 

Nursing Care 

and Patient 

Outcomes 

Att undersöka 

relationen mellan ras, 

modersmål, 

personcentrerade 

omvårdnadsåtgärder, 

tillit och 

hälsorelaterad 

livskvalitet.  

Kvantitativ 

sekundärstudie av 

primärdata från 

ursprungsstudie med 

enkätfrågor och 

intervjuer under 

sjukhusvistelse för 

patienter med 

cancer.  

179 patienter (alla 

deltagare i 

ursprungsstudien) 

Bortfall 0% 

 

Att sjuksköterskan var 

lyhörd och tillgänglig 

för patienten skapade 

trygghet och tillit 

oberoende av språk 

och kulturell 

tillhörighet.  

För patienter med 

annat modersmål än 

engelska påverkades 

upplevelsen av 

sjuksköterskans 

lyhördhet och 

tillgänglighet när tolk 

inte användes.  

För patienter med ett 

annat modersmål och 

kulturell bakgrund än 

sjuksköterskan var 

skapandet av tillit 

även relaterat till 

sjuksköterskans 

skicklighet. 
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