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Sammanfattning 
Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och bygger på ett 
holistiskt synsätt där hela människan beaktas. Målet med personcentrerad vård är att 
möjliggöra patienters delaktighet i vården. Personcentrerad vård möjliggörs när 
sjuksköterskor beaktar patienters livserfarenhet, berättelse och upplevelse av 
sjukdom. Syftet med studien var att beskriva personcentrerad vård ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Metoden var en litteraturstudie där den systematiska 
litteratursökningen genererade 10 vetenskapliga resultatartiklar. Analysprocessen av 
innehållet i resultatartiklarna utmynnade i tre kategorier: att se personen bakom 
sjukdom, att få utrymme för reflektion och att skapa en förtroendefull relation. 
Resultatet visar på att det enligt sjuksköterskor är av vikt att se hela personen och 
involvera patienter i vården. Reflektion kring patienters unika behov poängterades av 
sjuksköterskor som betydelsefullt. Vägledning och reflektion beträffande 
personcentrerad vård inom arbetsgruppen ansågs kunna främja den personcentrerade 
vården. Sjuksköterskor betonade vikten av att skapa en förtroendefull relation med 
patienter där patienter känner trygghet och vågar yttra sina behov. En vård där 
sjuksköterskor tillämpar personcentrerad vård blir till nytta för individen, samhället 
och professionen. Ytterligare forskning kring personcentrerad vård ur anhörigas 
perspektiv kan öka kunskapen och utövandet av personcentrerad vård i klinisk praxis. 



 

 

Title Person-centered care from a nurse perspective 

Author Ebba Salomonsson & Sofia Tullgren 

Department School of Health and Welfare 

Supervisor Ingrid Larsson, Senior lecture, Ph.D 

Examiner Eva-Lena Einberg, Lecturer, Doctoral student in Health and 
Caring Sciences 

Period Autumn 2015 

Pages 13 

Key words Nurse, person, person-centered care, reflection, trustful 
relationship 

 

Abstract 
Person-centered care is one of nurse's six core competencies and based on a holistic 
approach in which the whole person is taken into account. The goal of person-
centered care is to enable the patient’s participation in care. A person-centered care 
can be achieved when nurses considering patients’ life experience, story and 
experience of disease. The aim of the study was to describe the person-centered care 
from a nurse perspective. The method was a literature study in which the systematic 
literature research generated in 10 scientific result articles. The analysis process of the 
content of the result articles generated three categories: to see the person behind the 
disease, to have space for reflection and to establish a trustful relationship. The 
results show that according to nurses it is important to see the whole person and 
involve patients in their own care. Reflection of patients unique needs, nurses 
highlighted as significant. Guidance and reflection regarding the person-centered care 
within the task force were believed to promote person-centered care. Nurses 
underlined the importance of creating a trustful relationship with patients where 
patients feel safe and dare to express their needs. A care where nurses applying 
person-centered care will benefit the individual, society and the profession. Further 
research on person-centered care from the family's perspective may improve the 
knowledge and practice of person-centered care in clinical custom. 
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Inledning 
Personcentrerad vård ingår som en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser (Leksell 
& Lepp, 2013). I personcentrerad vård ses patienter utifrån ett holistiskt synsätt där 
hela människan beaktas. Sociala, andliga och psykiska behov prioriteras lika högt som 
fysiska behov (Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car, Majeed & Harris, 2014; 
Morgan & Yoder, 2012). Sjuksköterskor poängterar betydelsen av att bejaka hela 
personen och se till personens specifika behov (Wigert & Wikström, 2014). Tidigare 
forskning visar att det har skett en förändring över tid vad gäller synen på patienters 
roll i vården, då patienter tidigare sågs som passiva mottagare av vård (Ekman et al., 
2011). I dagens samhälle vill majoriteten av patienter vara delaktiga i vården (Saleem 
J Alharbi, Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 2014). Målet med personcentrerad 
vård är att involvera patienter i vården och bygger på en vård där fokus inte enbart 
ligger på sjukdom (Ekman et al., 2011; Slater, 2006).  

Vid sjukdom utan vårdare anses en person endast som sjuk. Det är vid uppsökande av 
vård på grund av sviktande hälsa som en person ses som patient (Slater, 2006). I 
litteraturstudien avser begreppet patient en person med sjukdom i behov av vård. 
Sjuksköterskor har stor inverkan i hur patienter upplever sin vård (Sharp, McAllister 
& Broadbent, 2015). Bli sedd som person, bli tagen på allvar och lyssnad till beskrivs 
av patienter som faktorer som bidrar till känslan av att vara inkluderad i sin vård 
(Greenfield et al., 2014; Sharp et al., 2015). Att hela personen uppmärksammas och 
får sina unika behov uppfyllda är centralt inom holistiskt synsätt, liksom i 
personcentrerad vård (McCormack, Karlsson & Lerdal, 2010). Då personcentrerad 
vård idag ska tillämpas i vården (Leksell & Lepp, 2013; SFS 2014:821) är det av 
betydelse att beskriva personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

Bakgrund  
Personcentrerad vård – innehåll & definition 
Personcentrerad vård innefattar bekräftelse och respekt för patienter som unika 
individer (Slater, 2006). I personcentrerad vård är det som sjuksköterska av betydelse 
att se patienter som hela människor samt att bygga upp en god relation (Ekman et al., 
2011). Det är av vikt att som sjuksköterska bejaka patienters tidigare livserfarenheter 
samt skapa möjlighet för patienter att fatta egna beslut gällande sin hälsa (Slater, 
2006). En central beståndsdel i personcentrerad vård är patienters berättelse och 
upplevelse av sjukdom. Patienters berättelse kan bidra till att sjuksköterskor får 
förståelse för patienters behov och möjliggör att patienter får en aktiv roll i vården 
(Ekman et al., 2011). Sjuksköterskor bör även beakta patienters styrkor och inte 
endast fokusera på det sjuka (Sharp et al., 2015; Slater, 2006). McCormack och 
McCance (2006) har utvecklat ett ramverk för personcentrerad vård. Ramverket 
innefattar fyra fält där varje fält kan ses som en beståndsdel i personcentrerad vård. 
Tillsammans möjliggör beståndsdelarna att en personcentrerad vård kan uppnås. 
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Det yttersta fältet belyser förutsättningar hos sjuksköterskor som är betydande för 
utövandet av personcentrerad vård (McCormack & McCance, 2006). Professionell 
och social kompetens, självkännedom om egna värderingar samt engagemang i 
professionen är förutsättningar som skapar möjligheter för sjuksköterskor att utföra 
personcentrerad vård. Professionell kompetens innefattar att sjuksköterskor har 
förmåga att prioritera samt fatta beslut i vården. Social kompetens inkluderar 
sjuksköterskors förmåga till god kommunikation i mötet med patienter, anhöriga och 
kollegor. Självkännedom och reflektion kring egna värderingar är av vikt som 
sjuksköterska för att undvika att påverka patienter i beslutsfattande. Engagemang hos 
sjuksköterskor beskrivs som en ytterligare förutsättning för personcentrerad vård och 
innefattar att sjuksköterskor bör sträva efter att utföra bästa möjliga vård för patienter. 
Det andra fältet i ramverket symboliserar vårdmiljön. Inom organisationen är det av 
betydelse att det förekommer vilja och strävan att utföra personcentrerad vård. Delat 
beslutsfattande, goda relationer mellan kollegor samt möjligheter för innovativa 
tankar är huvudpunkter som främjar en god vårdmiljö. Den personcentrerade 
processen utgör det tredje fältet i ramverket. Genom att sjuksköterskor undervisar 
patienter skapas möjligheter för patienter att fatta kunskapsgrundade beslut samt vara 
delaktiga i vården. En ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient som 
bygger på god kommunikation kan bidra till delat beslutsfattande. Sjuksköterskor bör 
vidare ha förmåga till sympatisk närvaro och visa engagemang i relationen med 
patienter. Genom att sjuksköterskor beaktar patienters tankar, värderingar och fysiska 
behov kan en personcentrerad vård tillämpas. Det fjärde fältet av ramverket 
symboliserar resultatet av personcentrerad vård. Tillfredställelse med vården, 
möjlighet att involveras i vården, känsla av välbefinnande samt upplevelse av att ha 
en god relation med sjuksköterskor är enligt patienter faktorer som visar på 
personcentrerad vård. Delat beslutsfattande, gott samarbete, möjligheter för 
nyskapande tankar samt flexibilitet är huvudkomponenter i ett arbetsteam med strävan 
mot en personcentrerad arbetsplats (McCormack & McCance, 2006). 

Personcentrerad vård och dess utveckling 
Genomförandet av förändringar i hälso- och sjukvården kan ta lång tid, då systemet 
grundar sig på gamla rutiner (Saleem J Alharbi et al., 2014). Införandet av 
personcentrerad vård är en förändring som kräver att både personal och arbetsplats är 
öppna för förändring (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). Synen på 
patienters roll i vården har förändrats över tid. Tidigare sågs patienter endast som 
passiva mottagare av vård (Ekman et al., 2011). I dagens sjukvård är det av intresse 
att skapa förståelse för hur vården kan anpassas utifrån individers unika behov, vilket 
kan främja en personcentrerad vård (Morgan & Yoder, 2012). Begreppet 
personcentrerad vård är en utveckling av begreppet patientcentrerad vård. 
Personcentrerad vård skiftar fokus från patienten som ett objekt till att se hela 
personen (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskor bör se till patienters erfarenhet och 
upplevelse av sjukdom för att möjliggöra patienters delaktighet i vården (Morgan & 
Yoder, 2012). Idag ingår det i sjuksköterskors yrkesutövning att arbeta 
personcentrerat (McCormack & McCance, 2013). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) 
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ska vården individanpassas efter patienters önskemål samt bedrivas på ett sätt som 
värnar om patienters autonomi och integritet. Omvårdnad ska utövas med respekt för 
patienten som person (Greenfield et al., 2014). Genom att vården utförs med holistisk 
människosyn skapas möjligheter att utföra omvårdnad som är skräddarsydd utefter 
individers unika behov och förutsättningar. Existentiella, psykiska, sociala och 
biologiska behov är alla av lika hög prioritet (Morgan & Yoder, 2012).  

Personcentrerad vård i klinisk praxis 
Patienters upplevelser av personcentrerad vård i klinisk praxis vittnar om att empatisk 
förmåga hos sjuksköterskor är av betydelse i vården (Sharp, McAllister & Broadbent, 
2015). Att känna sig unik, att bli sedd som människa och få möjlighet att berätta sin 
historia beskrivs av patienter som exempel på god vård. (Greenfield et al., 2014). En 
betydande del av personcentrerad vård omfattas av relationen mellan patient och 
sjuksköterska (Laird, McCance, McCormack & Gribben, 2015). Kommunikation där 
sjuksköterskor visar intresse för patienters vardagliga liv kan bidra till relationer där 
patienter känner sig unika och vågar yttra sina behov (Ekman et al., 2011; Greenfield 
et al., 2014; Sharp et al., 2015). En god relation mellan sjuksköterska och patient 
skapar möjligheter för patienter att vara delaktiga i vården (Ekman et al., 2011). 
Merparten av patienter vill idag vara delaktiga i vården, vilket gör att de behöver 
kunskap om sitt sjukdomsförlopp (Saleem J Alharbi et al., 2014). Patienter som har 
bristfällig kunskap om sitt sjukdomsförlopp kan uppleva begränsningar gällande 
delaktighet i sin vård, vilket förhindrar att personcentrerad vård upprätthålls. Tidigare 
forskning visar på att en del patienter inte är medvetna om på vilket sätt de kan vara 
delaktiga i vården. Sjuksköterskor har ett ansvar i att undervisa patienter gällande 
sjukdomsförlopp och vilka alternativ det finns i vården. En vård där patienter är väl 
undervisade och kan fatta kunskapsgrundade beslut kan leda till ökad delaktighet i 
vården samt främja personcentrerad vård (Saleem J Alharbi et al., 2014). 

Problemformulering  
Personcentrerad vård kan likställas med holistisk vård och ingår i sjuksköterskans 
kärnkompetenser. Tidigare forskning vittnar om att sjuksköterskor har ett stort 
inflytande gällande patienters upplevelser av vården. Beskrivandet av personcentrerad 
vård kan bidra till ökad kunskap hos sjuksköterskor kring området, vilket kan främja 
utförandet av en god vård. För att skapa en helhetsbild över personcentrerad vård är 
det av vikt att belysa området ur olika perspektiv. En stor del av forskning gällande 
personcentrerad vård syftar idag till att beskriva området utifrån patienters perspektiv. 
En helhetsbild kan förbättra samt främja utövandet av personcentrerad vård i klinisk 
praxis och därför är det av vikt att beskriva personcentrerad vård ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. 

Syfte 
Att beskriva personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv. 
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Metod 
Litteraturstudien genomfördes i enlighet med Forsberg och Wengström (2013) för att 
systematiskt utforska valt problemområde. 

Datainsamling 
En inledande, osystematisk litteratursökning gjordes i databaserna CINAHL och 
PubMed för att få en uppfattning om tidigare forskning kring valt ämnesområde 
(Forsberg & Wengström, 2013; Wallengren & Henricson, 2012). Ett problemområde 
valdes som lade grunden för formulering av syfte. Den systematiska 
litteratursökningen gjordes under oktober 2015 i databaserna CINAHL, PubMed, 
PsycINFO och SveMed+. Samtliga databaser berör vård- och omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Utifrån syftet valdes sökorden personcentrerad vård, 
sjuksköterska och personal. Sökorden översattes till engelska och sökordet 
personcentrerad vård fick då två olika stavningar (tabell 1, bilaga A). Booleska 
operatorn AND användes i samtliga sökningar för att få relevanta träffar i relation till 
valt syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Sökordet personcentrerad vård fanns inte 
som ämnesord i valda databaser och därför gjordes samtliga sökningar som fritext. 
Sökning med trunkering kan med utföras för att få bredd på sökningen (Forsberg & 
Wengström, 2013). I den inledande osystematiska litteratursökningen gjordes sökning 
med trunkering i två databaser. Sökningarna med trunkering resulterade i ett stort 
antal irrelevanta träffar och därför valdes sökning med trunkering bort i den 
systematiska sökningen. För att specificera sökningarna och få relevanta träffar 
utifrån valt syfte användes inklusions- och exklusionskriterier (Forsberg & 
Wengström, 2013). Inklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna skulle 
spegla personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv, vara på engelska samt 
vara publicerade mellan år 2005 och 2015. Tidsbegränsningen valdes till 10 år då den 
osystematiska sökningen som begränsades till fem år gav få relevanta träffar. Peer 
reviewed var inklusionskriterie i databaserna CINAHL, PsycINFO och SveMed+. I 
PubMed kunde inklusionskriteriet peer reviewed inte väljas. Exklusionskriterier för 
samtliga sökningar var reviewartiklar och vetenskapliga artiklar som endast speglade 
personcentrerad vård ur ett patientperspektiv. Resultatartiklar som framkommit vid 
tidigare sökningar redovisas som dubbletter och granskades endast vid första 
påträffandet.  

Artikelsökning i CINAHL 

Den systematiska litteratursökningen inleddes med en sökning i databasen CINAHL. 
Inklusionskriterier för samtliga sökningar i databasen var engelsk text, peer review 
och publiceringsår 2005-2015. Första sökningen inkluderade sökorden person-centred 
care AND nurse. Sökningen resulterade i 97 träffar, varav samtliga rubriker och 27 
abstrakt lästes. Utifrån syftet valdes sju artiklar ut för vidare granskning. Fyra av 
artiklarna valdes bort då de inte svarade mot studiens syfte. Slutligen valdes två 
resultatartiklar ut. Andra sökningen utfördes med sökorden person-centred care AND 
staff. Sökningen resulterade i 120 träffar. Samtliga rubriker och 36 abstrakt lästes. Sju 
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artiklar valdes ut för vidare granskning, varav två artiklar visade sig vara dubbletter. 
Fem artiklar granskades där tre artiklar valdes bort då de inte svarade mot studiens 
syfte. Slutligen valdes två resultatartiklar ut. Sökning tre bestod av sökorden person-
centered care AND nurse och gav 14 träffar. Samtliga rubriker och fem abstrakt 
lästes. Ingen av artiklarna valdes för vidare granskning då de inte svarade mot 
studiens syfte. Slutligen utfördes en sökning med sökorden person-centered care 
AND staff. Sökningen resulterade i 58 träffar. Alla rubriker samt 16 abstrakt lästes. 
Tre artiklar granskades och valdes bort då artiklarna inte svarade mot studiens syfte. 
Totalt gav sökningarna i CINAHL fyra resultatartiklar. 
 
Artikelsökning i PubMed 

I databasen PubMed utfördes fyra artikelsökningar som begränsades till de senaste 10 
åren och engelsk text. Första sökningen gjordes med sökorden person-centred care 
AND nurse. Sökningen resulterade i 230 träffar. Samtliga rubriker och 25 abstrakt 
lästes. Tio artiklar valdes ut för vidare granskning varav två artiklar var dubbletter. 
Åtta artiklar granskades och av dessa exkluderades fem stycken då de inte svarade 
mot studiens syfte. Sökningen gav tre resultatartiklar. Andra sökningen utfördes med 
sökorden person-centered care AND nurse. Sökningen resulterade i 110 träffar där 
samtliga rubriker och 22 abstrakt lästes. Fyra artiklar valdes ut för vidare granskning 
varav en dubblett uppmärksammades. Tre artiklar granskades men ingen av artiklarna 
sparades som resultatartikel då de inte svarade mot studiens syfte. Sökning tre 
utfördes med sökorden person-centred care AND staff. Sökningen genererade 211 
träffar, där alla rubriker och 28 abstrakt lästes. Sju artiklar gick vidare för granskning, 
men då samtliga artiklar var dubbletter granskades ingen artikel. Slutligen utfördes en 
sökning med sökorden person-centered care AND staff. Sökningen genererade 112 
träffar. Alla rubriker samt 27 abstrakt lästes. Fyra artiklar granskades och samtliga 
valdes bort då artiklarna inte svarade mot studiens syfte. Sökningarna i PubMed 
resulterade i totalt tre resultatartiklar. 
 
Artikelsökning i PsycINFO 

I databasen PsycINFO utfördes fyra sökningar med inklusionskriterierna engelsk text, 
peer reviewed samt publiceringsår 2005-2015. Sökorden som användes i första 
sökningen var person-centred care AND nurse. Sökningen resulterade i 173 träffar, 
där alla rubriker samt 27 abstrakt lästes. Tio artiklar valdes ut för vidare granskning 
varav fyra dubbletter identifierades. Sex artiklar granskades där endast två av 
artiklarna svarade mot studiens syfte och sparades som resultatartiklar. Andra 
sökningen i PsycINFO utfördes med sökorden person-centered care AND nurse. 
Sökningen gav 172 träffar där samtliga rubriker och 32 abstrakt lästes. Sex artiklar 
valdes ut för vidare granskning varav fem var dubbletter. En artikel granskades och 
valdes till resultatartikel. Tredje sökningen utfördes med sökorden person-centred 
care AND staff. Sökningen genererade 219 träffar, där samtliga rubriker och 34 
abstrakt lästes. Fem artiklar gick vidare för granskning varav samtliga var dubbletter. 
Därav genererade sökningen inte i några nya resultatartiklar. Slutligen utfördes en 
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sökning med sökorden person-centered care AND staff. Sökningen resulterade i 220 
träffar. Alla rubriker samt 33 abstrakt lästes. Sju artiklar gick vidare för granskning 
varav fyra var dubbletter. Två artiklar granskades och valdes bort då artiklarna inte 
svarade mot studiens syfte. Totalt genererade sökningarna i PsycINFO tre 
resultatartiklar. 
 
Artikelsökning SveMed+  

I SveMed+ utfördes fyra artikelsökningar med begränsningarna, engelsk text, peer 
reviewed samt publiceringsår 2005-2015. Första sökningen gjordes med sökorden 
person-centred care AND nurse och resulterade i åtta träffar. Samtliga rubriker och 
abstrakt lästes. En artikel gick vidare till granskning men valdes inte som 
resultatartikel, då artikeln inte svarade mot studiens syfte. Sökning nummer två 
utfördes med sökorden person-centered care AND nurse och resulterade i 28 träffar. 
Samtliga rubriker och åtta abstrakt lästes. Ingen av artiklarna valdes ut för vidare 
granskning då de inte svarade mot studiens syfte. Sökning tre utfördes med sökorden 
person-centred care AND staff och genererade två träffar. Rubrikerna samt ett 
abstrakt lästes. Artikeln valdes inte att granskas då den inte svarade mot studiens 
syfte. Slutligen utfördes en sökning med sökorden person-centered care AND staff. 
Sökningen resulterade i 10 träffar. Alla rubriker samt två abstrakt lästes. Ingen artikel 
gick vidare för granskning då de inte svarade mot studiens syfte. Sökningarna i 
SveMed+ gav inga nya resultatartiklar. 
 
Sammanfattning artikelsökning 

Sökningarna i de fyra databaserna gav tillsammans 1784 träffar, varav 331 abstrakt 
lästes. Totalt granskades 41 artiklar där 10 artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte 
och valdes som resultatartiklar (tabell 2, bilaga B). Resultatartiklarnas vetenskapliga 
kvalitet granskades utifrån bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa studier 
enligt Carlsson och Eiman (2003). Den mixade studien ansågs till största del vara 
kvalitativ och bedömdes därför utifrån den kvalitativa bedömningsmallen. Artiklarna 
poängsattes och graderades mellan grad I och grad III, där grad I motsvarar hög 
vetenskaplig kvalitet. 
 
Databearbetning 
Inledningsvis genomfördes en individuell genomläsning av samtliga artiklar flertalet 
gånger. Vidare fördes en gemensam diskussion kring artiklarnas innehåll samt 
relevans i relation till litteraturstudiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). 
Artiklarnas innehåll sammanfattades gemensamt i artikelöversikter (tabell 3, bilaga 
C). Likheter och skillnader gällande personcentrerad vård ur ett 
sjuksköterskeperspektiv kunde urskiljas och kodas (Forsberg & Wengström, 2013). 
De kodade meningsenheterna diskuterades, jämfördes, tolkades och sammanställdes i 
tre kategorier: att se personen bakom sjukdom, att få utrymme för reflektion och att 
skapa en förtroendefull relation. 
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Forskningsetiska överväganden   
Enligt Forsberg och Wengström (2013) bör etiska aspekter beaktas vid 
genomförandet av litteraturstudier. All forskning som rör människor ska efterfölja 
bestämmelserna i lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Syftet med lagen är att, vid 
forskning, respektera människans värde samt värna om den enskilda människan. I 
litteraturstudien har samtliga resultatartiklar granskats utifrån att: studien har erhållit 
etiskt godkännande, deltagare har erhållit information om studien, deltagare har givit 
informerat samtycke och konfidentialitet. Samtliga studier som litteraturstudiens 
resultat bygger på har beaktat etiska principer och nio av 10 resultatartiklar har 
erhållit etiskt godkännande för sina studier. Studien som saknar etiskt godkännande 
har beaktat etiska principer samt ansågs kunna bidra med värdefull information i 
relation till litteraturstudiens syfte och inkluderades därför i litteraturstudien. I åtta av 
10 studier har deltagarna erhållit information om studien samt givit informerat 
samtycke till att delta. Vidare diskuteras konfidentialitet i nio av 10 resultatartiklar 
(tabell 4, bilaga D). 

Vid genomförandet av studier är det av vikt att överväga vilken nytta det finns med 
studien samt för vilka studien är av värde (Kjellström, 2012). Forskning om 
personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv kan anses vara till nytta för 
individen, samhället samt professionen och öka vårdvetenskaplig kunskap. 
Beskrivning av personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv kan bidra till ökad 
medvetenhet och användning av personcentrerad vård, vilket kan leda till att holistisk 
vård utförs där patienter är i fokus och görs delaktiga i vården. En personcentrerad 
vård kan vara av värde för samhället då patienten uppmuntras till delaktighet och att 
ta eget ansvar för sin hälsa.  

Resultat 
Personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv genererade tre kategorier: att se 
personen bakom sjukdom, att få utrymme för reflektion och att skapa en förtroendefull 
relation (tabell 5, bilaga E).  

Att se personen bakom sjukdom  
Enligt sjuksköterskor grundar sig personcentrerad vård i ett holistiskt förhållningssätt 
till människan (McCormack et al., 2010). Att se patienter som unika personer och 
beakta alla dimensioner av behov ansågs av sjuksköterskor som betydande i den 
personcentrerade vården (Larsson & Blomqvist, 2014; Smythe, Bentham, Jenkins & 
Oyebode, 2013). Sjuksköterskor poängterade vikten av att fokusera på patienters 
erfarenhet och upplevelse av sjukdom, inte endast se till sjukdomens symtom och 
provresultat (Larsson & Blomqvist, 2014; Zoffmann, Harder & Kirkevold, 2008). 
Genom att se personen bakom sjukdom skapas möjligheter att identifiera individuella 
behov (Kontos & Naglie, 2007; Rose & Yates, 2013; Ross, Tod, Clarke, 2014). Enligt 
sjuksköterskor kunde unika behov hos patienter urskiljas genom att sjuksköterskor 
visade intresse samt tog sig tid att lyssna till patienters livserfarenhet (Kontos & 
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Naglie, 2007; Larsson & Blomqvist, 2014; McCormack et al., 2010). Vetskap om 
patienters livserfarenhet kunde enligt sjuksköterskor bidra till förståelse för patienters 
uttryck. God omvårdnad kunde i vissa fall ersätta medicinsk behandling (Kontos & 
Naglie, 2007). Vetskap om patienters intressen, historia, unika behov och egenskaper 
bidrog till att vården kunde individanpassas (Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay, 
2014; Kontos & Naglie, 2007). Sjuksköterskor konstaterade att utförandet av små 
handlingar, som är av värde för patienter, är betydelsefulla i personcentrerad vård 
(Edvardsson et al., 2010; Ross et al., 2014). Sjuksköterskor poängterade vikten av att 
identifiera patienters vanor för att skapa möjligheter för patienter att upprätthålla 
vardagliga rutiner så långt det är möjligt (Edvardsson et al., 2010; Ross et al., 2014). 
Sjuksköterskor framhöll att det är av värde att involvera familj och närstående i 
vården (Edvardsson et al., 2010; McCance, Slater & McCormack, 2008). 
Familjemedlemmar och närstående kan tillföra viktig information om patienten som, 
enligt sjuksköterskor, kan främja personcentrerad vård (Edvardsson et al., 2010). 
Vidare menade sjuksköterskor att i omvårdnad av patienter, som inte kan uttrycka 
sina behov, är det särskilt viktigt att involvera familj och närstående för att kunna 
erhålla viktig information om patienten (Edvardsson et al., 2010). 

Att få utrymme för reflektion 
Sjuksköterskor poängterade vikten av reflektion mellan behöriga kollegor kring 
patienters unika behov, vilket kan bidra till att underlätta den personcentrerade vården 
(McCormack et al., 2010; Smythe et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg att reflektion 
först bör ske individuellt, för att därefter ske tillsammans med kollegor och patienten 
(Edvardsson et al., 2010). Reflektion och egen påminnelse om att vårdens fokus bör 
ligga på patienten, konstaterade sjuksköterskor, är betydande för den personcentrerade 
vården (Rose & Yates, 2013). Vidare krävs reflektion och vägledning i 
personcentrerad vård mellan kollegor, då bristande kompetens inom området kan vara 
en orsak till att personcentrerad vård inte utförs (Rose & Yates, 2013; Smythe et al., 
2013). Sjuksköterskor hävdade att alla i vårdteamet gemensamt bör arbeta med 
strävan mot en personcentrerad vård (Ross et al., 2014; Smythe et al., 2013). Att 
känna stöd från kollegor ansåg sjuksköterskor kan bidra till ökad trygghet i utförandet 
av personcentrerad vård. Att få utrymme för reflektion i vårdteamet och tillsammans 
med patienten ansåg sjuksköterskor kan främja en god, personcentrerad vård (Smythe 
et al., 2013). 

Att skapa en förtroendefull relation 
Att skapa förtroendefulla relationer med patienter beskrevs av sjuksköterskor som 
betydelsefullt för att personcentrerad vård ska kunna utföras (Bolster & Manias, 2009; 
Rose & Yates, 2013; Ross et al., 2014). Sjuksköterskor menade att en förtroendefull 
relation kan bidra till att patienter känner trygghet i relationen med sjuksköterskor. 
Vidare kan trygghet hos patienter leda till en öppen relation mellan patient och 
sjuksköterska, där patienter vågar yttra sina behov (Bolster & Manias, 2009). Att vara 
närvarande, uppriktig och lyhörd upplevdes av sjuksköterskor vara betydande 
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egenskaper hos sjuksköterskor i strävan efter en förtroendefull relation med patienter 
(McCance et al., 2008; McCormack et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde att 
personcentrerad vård inte alltid inkluderas naturligt i vården utan blir en ytterligare 
uppgift (Smythe et al., 2013). Brist på tid ansåg sjuksköterskor kan vara en orsak till 
att personcentrerad vård inte alltid utförs (Bolster & Manias, 2009; Larsson & 
Blomqvist, 2014; Ross et al., 2014). Sjuksköterskor framhöll betydelsen av att agera 
som en handledare för patienter och tillsammans bilda ett team i strävan mot ett 
gemensamt mål (Smythe et al., 2013). Att som sjuksköterska se det unika hos varje 
patient samt ha ömsesidig reflektion tillsammans med patienter i beslutsfattande, 
ansågs av sjuksköterskor vara faktorer som främjar en förtroendefull relation 
(Zoffmann et al., 2008). Positivitet och hoppfullhet belystes av sjuksköterskor som 
ytterligare faktorer som kan bidra till en förtroendefull relation (McCormack et al., 
2010). Sjuksköterskor framhöll vikten av patienters delaktighet i den 
personcentrerade vården (Bolster & Manias, 2009; Zoffmann et al., 2008). Utbildning 
till patienter gällande sjukdom, sjukdomsförlopp och behandlingsalternativ upplevde 
sjuksköterskor kan bidra till ökad delaktighet och egenvård hos patienter (Larsson & 
Blomqvist, 2014; McCance et al., 2008; McCormack et al., 2010). Vidare uttryckte 
sjuksköterskor att det är av betydelse att tala ett språk som patienter förstår vid 
delgivande av kunskap (McCance et al., 2008). Sjuksköterskor betonade att patienter 
behöver kunskap om sin sjukdom för att kunna fatta kunskapsgrundade beslut 
gällande sin hälsa (Larsson & Blomqvist, 2014). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den systematiska litteratursökningen gjordes i databaserna CINAHL, PubMed, 
PsycINFO och SveMed+ som inkluderar vård- och omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2013), vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Litteraturstudiens systematiska sökning begränsades till 10 år då 
den osystematiska sökningen med begränsningen fem år gav få relevanta träffar. Då 
forskningen inom valt problemområde är begränsad kan utsökningen för 10 år anses 
rimlig. Tidsbegränsningen stärker trovärdigheten i studien då aktuell forskning är att 
föredra eftersom forskning är under ständig utveckling (Forsberg & Wengström, 
2013). I databaserna CINAHL, PsycINFO och SveMed+ användes inklusionskriteriet 
peer reviewed. Litteraturstudiens pålitlighet stärks då kriteriet peer reviewed försäkrar 
att samtliga träffar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). 
Sökning med trunkering gjordes i den osystematiska sökningen men valdes bort i den 
systematiska sökningen. Sökning utan trunkering kan ses som en styrka då träffarna 
specificeras utifrån valda sökord. Det finns en risk att relevanta träffar fallit bort då 
den systematiska sökningen inte utförts med trunkering, vilket kan ses som en 
svaghet.  

Samtliga sökningar resulterade i 1784 träffar där alla rubriker samt 331 abstrakt 
lästes. Artiklar har exkluderats efter endast läst rubrik, vilket kan ses som en svaghet 
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då det medför risk att relevanta artiklar fallit bort. Sökningarna i databasen SveMed+ 
resulterade inte i några nya resultatartiklar och i åtta av 16 sökningar framkom 
dubbletter, vilket tyder på att valda sökord varit relevanta och täckt in valt 
problemområde väl. De sju sista sökningarna genererade inte några nya 
resultatartiklar och därför avslutades sökningen.  

Sökningarna genererade 10 resultatartiklar, varav åtta kvalitativa studier, en 
kvantitativ studie samt en mixad studie. Litteraturstudien bygger på både kvalitativa 
och kvantitativa artiklar vilket är en styrka enligt Forsberg och Wengström (2013), 
som menar att omvårdnadsforskning är både kvalitativ och kvantitativ. Majoriteten av 
valda resultatartiklar är kvalitativa då syftet med litteraturstudien var att beskriva 
personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Den kvantitativa resultatartikeln 
inkluderades i litteraturstudien eftersom sjuksköterskors uttalanden om 
personcentrerad vård kunde utläsas. Den vetenskapliga kvaliteten i samtliga 
resultatartiklar granskades utifrån bedömningsmall enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Den mixade studien ansågs till största del vara kvalitativ och bedömdes därav utifrån 
den kvalitativa bedömningsmallen. Granskningen genomfördes först enskilt och 
därefter gemensamt för att nå koncensus kring artiklarnas vetenskapliga kvalitet, 
vilket stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 
Samtliga artiklar uppnådde grad II eller högre i vetenskaplig kvalitet. Sex av 
artiklarna uppnådde grad I i vetenskaplig kvalitet, vilket stärker litteraturstudiens 
pålitlighet (Wallengren & Henricson, 2012). Granskningsresultatets pålitlighet kan ha 
påverkats då bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003) ger utrymme för 
personlig tolkning, vilket kan ses som en svaghet. Valda resultatartiklar kommer från 
Sverige, Danmark, Irland, Storbritannien, Kanada och Australien vilket visar på ett 
brett geografiskt resultat. Samtliga länder ingår i västvärlden och har liknande 
sjukvårdssystem, vilket stärker litteraturstudiens överförbarhet. Oberoende vilket land 
studierna genomförts i identifierades flertalet likheter gällande personcentrerad vård 
ur ett sjuksköterskeperspektiv, vilket ytterligare stärker litteraturstudiens 
överförbarhet. Några av litteraturstudiens resultatartiklar belyser personcentrerad vård 
ur flera professioners perspektiv. Artiklar som belyser personcentrerad vård ur flera 
professioners perspektiv har inkluderats i litteraturstudien, med fokus på 
sjuksköterskans perspektiv, då de anses bidra med värdefull information utifrån 
studiens syfte. Sju av 10 resultatartiklar har publicerats i tidskrifter för 
omvårdnadsforskning, vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet (Wallengren & 
Henricson, 2012). Ytterligare en styrka är att etiska aspekter har beaktats i 
genomförandet av litteraturstudien samt i alla resultatartiklar (Forsberg & 
Wengström, 2013; WMA, 2015; Kjellström, 2012).  

Samtliga resultatartiklar genomlästes individuellt för att därefter gemensamt 
diskuteras i relation till studiens syfte, vilket stärker studiens bekräftelsebarhet 
(Wallengren & Henricson, 2012). Relevant innehåll i resultatartiklarna i relation till 
valt syfte markerades, översattes till svenska och sammanfattades. Gemensamt kunde 
likheter och skillnader i resultatartiklarna urskiljas med hjälp av kodning, vilket 
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stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet (Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultatdiskussion 
Resultatet betonar vikten av att se personen bakom sjukdom samt beakta personens 
alla dimensioner i den personcentrerade vården (Larsson & Blomqvist, 2014; Smythe 
et al., 2013). Vidare menar även Slater (2006) samt Thórarinsdóttir och Kristjánsson 
(2014) att personcentrerad vård ska bygga på en holistisk människosyn. Majoriteten 
av patienter, i dagens samhälle, vill vara delaktiga i vården (Saleem J Alharbi, 2014). 
Patienter uttrycker önskan om att bli sedda som hela människor (Greenfield et al., 
2014) då sjukdom drabbar människor på flera plan, både personliga, känslomässiga 
och kroppsliga (Lapum, Fredericks, Beanlands, McCay, Schwind & Romaniuk, 
2012). Resultatet framhäver att sjuksköterskor ansåg att det är av vikt att beakta 
patienters upplevelse av sjukdom för att identifiera individuella behov (Larsson & 
Blomqvist, 2014; Zoffmann et al., 2008). Resultatet stärks av Ekman et al. (2011) 
som menar att patienters berättelse ska utgöra en stor del i personcentrerad vård. Det 
kan anses vara betydelsefullt att patienters berättelse samt gemensamma 
överenskommelser mellan vårdpersonal och patienter dokumenteras för att kontinuitet 
i vården ska uppnås. Tidigare forskning visar på att personcentrerad dokumentation är 
bristfällig, då dokumentation inte alltid inkluderar patienters berättelse och 
gemensamma beslut gällande vården (Broderick & Coffey, 2012; Ekman et al., 2011). 
Resultatet framhåller att sjuksköterskors vetskap om patienters livserfarenhet skapar 
möjlighet att personcentrerad vård kan utföras, där patienter är involverade i vården 
(Kontos & Naglie, 2007; Larsson & Blomqvist, 2014; McCormack et al, 2010). 
Vidare beskriver McCormack och McCance (2006) i sitt ramverk att sjuksköterskor 
bör beakta patienters tankar och värderingar för att främja en personcentrerad vård. 
Professionell och social kompetens, självkännedom om egna värderingar samt 
engagemang i professionen är förutsättningar hos sjuksköterskor som är av betydelse 
för att kunna se personen bakom sjukdom (McCormack & McCance, 2006). 
Resultatet påvisar att sjuksköterskor ansåg att intresse av att se personen bakom 
sjukdom kan leda till en individanpassad vård (Edvardsson et al, 2014; Kontos & 
Naglie, 2007). Att involvera familj och närstående i patienters vård kan dessutom 
bidra till ökad kunskap om patienter (Edvardsson et al., 2010; Slater 2006). Genom att 
som sjuksköterska beakta hela personen utifrån ett holistiskt synsätt och involvera 
familj och närstående skapas möjligheter för att en personcentrerad vård uppnås.  

Resultatet vittnar om att reflektion i vårdteamet rörande patienters unika behov 
främjar den personcentrerade vården (McCance et al., 2008; Zoffmann et al., 2008). 
Sjuksköterskor ansåg att den personcentrerade vården kan underlättas genom 
ömsesidig reflektion mellan kollegor, där alla ansvarar för att personcentrerad vård 
utförs (Rose & Yates, 2013; Smythe et al., 2013). För att en personcentrerad vård ska 
kunna uppfyllas krävs det, enligt sjuksköterskor, att alla i vårdteamet strävar mot en 
personcentrerad vård (Ross et al., 2014; Smythe et al., 2013). Enligt McCormack och 
McCance (2006) har vårdmiljön stor betydelse i den personcentrerade vården. God 
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vårdmiljö innefattar att alla i vårdteamet strävar efter att utföra personcentrerad vård. 
Delat beslutsfattande, goda relationer samt utrymme för innovativa tankar är faktorer 
som kännetecknar en god vårdmiljö (McCormack & McCance, 2006). Det kan anses 
vara av betydelse att, inom vårdteamet, avsätta tid för reflektion för att främja 
utövandet av personcentrerad vård.  

I resultatet framgår det att sjuksköterskor ansåg att det är betydelsefullt att skapa en 
förtroendefull relation med patienter, där patienter känner trygghet och vågar yttra 
sina behov (Bolster & Manias, 2009; Rose & Yates, 2013; Ross et al., 2014). Tidigare 
forskning visar på att patient och sjuksköterska bör bilda ett team där kunskap och 
erfarenheter delges för att delat beslutsfattande ska kunna uppnås (Ekman et al., 
2011). Ramverket av McCormack och McCance (2006) poängterar vikten av god 
kommunikation mellan sjuksköterska och patient, som vidare kan leda till delat 
beslutsfattande och en god, ömsesidig relation. Genom att sjuksköterskor delger 
kunskap till patienter skapas möjlighet för patienter att fatta kunskapsgrundade beslut 
och göras delaktiga i vården. Sympatisk närvaro samt engagemang i professionen är 
förmågor hos sjuksköterskor som underlättar utförandet av personcentrerad vård 
(McCormack & McCance, 2006). Resultatet visar att sjuksköterskor ansåg att 
patienter behöver vara välinformerade för att kunna fatta beslut som är 
kunskapsgrundade samt vara delaktiga i vården (Larsson & Blomqvist, 2014; 
McCance et al., 2008; McCormack et al., 2010). En förtroendefull relation kan 
påverkas negativt av brist på tid. I resultatet nämnde sjuksköterskor tidsbrist som en 
orsak till att personcentrerad vård inte alltid utförs (Ross et al., 2014; Smythe et al., 
2013). Även patienter påpekar tidsbristen hos sjuksköterskor och uttrycker önskan om 
en bättre relation med sjuksköterskor (Mitchell & McCance, 2010). Sjuksköterskor 
kan ställas inför en utmaning i utförandet av personcentrerad vård där tiden kan ses 
som ett hinder. 

Konklusion och implikation 
Litteraturstudiens resultat påvisar att det, i västvärlden, finns flertalet likheter gällande 
personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv. Sjuksköterskor anser att det är av 
stor betydelse i personcentrerad vård att se personen bakom sjukdom. Genom att som 
sjuksköterska se alla dimensioner av personen, kan patientens unika behov 
identifieras och vården individanpassas. Reflektion i vårdteamet, om hur 
personcentrerad vård kan appliceras och användas i det kliniska arbetet, anser 
sjuksköterskor vara ytterligare en viktig beståndsdel. Sjuksköterskor betonar vikten av 
en förtroendefull relation, där patienter känner trygghet och där ömsesidiga 
reflektioner kan ske. En empatisk och trygg relation främjar patienters delaktighet i 
vården och möjliggör personcentrerad vård.  

En vård där sjuksköterskor arbetar personcentrerat blir till gagn för individen, 
samhället samt professionen. Enligt sjuksköterskans kärnkompetenser ska patienter 
involveras och göras delaktiga i vården. Litteraturstudiens resultat kan med fördel 
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implementeras i klinisk verksamhet samt i utbildning av vårdpersonal för att öka 
kunskapen och utövandet av personcentrerad vård. Det vore av intresse att undersöka 
hur personcentrerad vård yttrar sig på olika vårdinrättningar. Då familj och anhöriga 
spelar en viktig roll i personcentrerad vård vore det intressant att utforska 
personcentrerad vård ur deras perspektiv. 



 

 

Referenser 

*Bolster, D., & Manias, E. (2009). Person-centred interactions between nurses and 
patients during medication activities in an acute hospital setting: Qualitative 
observation and interview study. International Journal of Nursing Studies, 47, 
154-165. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2009.05.021 

Broderick, M.C., & Coffey, A. (2012). Person-centred care in nursing documentation. 
International Journal of Older People Nursing, 8, 309-318. doi: 
10.1111/opn.12012 

Carlsson, S. & Eiman, M. (2003) Evidensbaserad omvårdnad. Studiematerial för 
undervisning inom projektet ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete 
mellan Universitetssjukhuset MAS och Malmö högskola”. Malmö: Malmö 
högskola.  

Clissett, P., Porock, D., Harwood, R. and Gladman, J. (2013). The challenges of 
achieving person-centred care in acute hospitals: A qualitative study of people 
with dementia and their families. International Journal of Nursing Studies, 
50(11), 1495-1503. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2013.03.001 

*Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., & Nay, R. (2010). Promoting a continuation of 
self and normality: person-centred care as described by people with dementia, 
their family members and aged care staff. Journal of Clinical Nursing, 19, 
2611-2618. doi: 10.1111/j.1365-2702.2009.03143.x 

Ekman, I., Swedberg, K., Taft, C., Lindseth, A., Norberg, A., Brink, E., ... & 
Sunnerhagen, K. S. (2011). Person-centered care—Ready for prime time. 
European journal of cardiovascular nursing, 10(4), 248-251. doi: 
10.1016/j.ejcnurse.2011.06.008 

Forsberg, C. & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. (3.uppl.). 
Stockholm: Natur & Kultur. 

Greenfield, G., Ignatowicz, A., Belsi, A., Pappas, Y., Car, J., Majeed, A. and Harris, 
M. (2014). Wake up, wake up! It’s me! It’s my life! patient narratives on 
person-centeredness in the integrated care context: a qualitative study. BMC 
Health Services Research, 14(1), 619. doi: 10.1186/s12913-014-0619-9 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod ; Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-90). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

*Kontos, P.C., & Naglie, G. (2007). Bridging theory and practice. Dementia, 6(4), 
549-569. doi: 10.1177/1471301207084394 



 

 

Laird, E., McCance, T., McCormack, B. and Gribben, B. (2015). Patients’ 
experiences of in-hospital care when nursing staff were engaged in a practice 
development programme to promote person-centredness: A narrative analysis 
study. International Journal of Nursing Studies, 52(9), 1454-1462. doi: 
10.1016/j.ijnurstu.2015.05.002 

Lapum, J., Fredericks, S., Beanlands, H., McCay, E., Schwind, J., & Romaniuk, D. 
(2012). A cyborg ontology in health care: traversing into the liminal space 
between technology and person‐centred practice. Nursing Philosophy, 13(4), 
276-288. doi: 10.1111/j.1466-769X.2012.00543.x 

*Larsson, H., & Blomqvist, K. (2014). From a diagnostic and particular approach to a 
person-centred approach: a development project. Journal of Clinical Nursing, 
24, 465-474. doi: 10.1111/jocn.12628 

Leksell, J., & Lepp, M. (2013). En kvalitativt god vård inom hälso- och sjukvård. I J. 
Leksell & M. Lepp (Red.) Sjuksköterskans kärnkompetenser. Stockholm: Liber.  

*McCormack, B., Dewing, J., Breslin, L., Coyne-Nevin, A., Kennedy, K., Manning, 
M., Peelo-Kilroe, L., Tobin, C., & Slater, P. (2010). Developing person-centred 
practice: nursing outcomes arising from changes to the care environment in 
residential settings for older people. International Journal of Older People 
Nursing, 5, 93-107. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00216.x 

McCormack, B., & McCance, T. V. (2006). Development of a framework for person-
centred nursing. Journal of advanced Nursing, 56(5), 472-479. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2006.04042.x 

*McCance, T., Slater, P., & McCormack, B. (2008). Using the caring dimensions 
inventory as an indicator of person-centred nursing. Journal of Clinical 
Nursing, 18, 409-417. doi: 110.1111/j.1365-2702.2008.02466.x 

Mitchell, E. A., & McCance, T. (2012). Nurse–patient encounters in the hospital 
ward, from the perspectives of older persons: an analysis using the Authentic 
Consciousness Framework. International journal of older people nursing, 7(2), 
95-104. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00233.x 

Morgan, S., & Yoder, L. H. (2012). A concept analysis of person-centered care. 
Journal of Holistic Nursing, 30(1), 6-15. doi: 10.1177/0898010111412189 

*Rose, P., & Yates, P. (2013). Person centred nursing care in radiation oncology: A 
case study. European Journal Of Oncology Nursing, 17, 554-562. doi: 
10.1016/j.ejon.2013.02.001 



 

 

*Ross, H., Tod, A.M., & Clarke, A. (2014). Understanding and achieving person-
centred care: the nurse perspective. Journal of Clinical Nursing, 24,1223-1233. 
doi: 10.1111/jocn.12662 

Saleem J Alharbi, T., Carlström, E., Ekman, I., Jarneborn, A., & Olsson, L-D. (2014). 
Experience of person-centred care – patients´perceptions: qualitative study. 
BMC Nursing, 13(1), 28. doi: 10.11/1472-6955-13-28 

Sharp, S., McAllister, M. and Broadbent, M. (2015). The vital blend of clinical 
competence and compassion: How patients experience person-centred care. 
Contemporary Nurse, Epub 2015 juni 16. doi: 
10.1008/10376178.2015.1020981 

Slater, L. (2006). Person-centredness: A concept analysis. Contemporary nurse, 
23(1), 135-144. doi: 10.5172/conu.2006.23.1.135 

*Smythe, A., Bentham, P., Jenkins., & Oyebode, J.R. (2013). The experiences of staff 
in a specialist mental health service in relation to development of skills for the 
provision of person centred care for people with dementia. Dementia, 14(2), 
184-198. doi: 10.1177/1471301213494517 

Thórarinsdóttir, K., & Kristjánsson, K. (2014). Patients’ perspectives on person-
centred participation in health care: A framework analysis. Nursing ethics, 
21(2), 129-147. doi: 10.1177/0969733013490593 

Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod ; Från idé till examination inom omvårdnad (s. 481-496). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Wigert, H., & Wikström, E. (2014). Organizing person-centred care in paediatric 
diabetes: multidisciplinary teams, long-term relationships and adequate 
documentation. BMC research notes, 7(1), 72. doi: 10.1186/1756-0500-7-72 

WMA. (2015). Declaration of Helsinki - Ethical Principles for Medical Research 
Involving Human Subjects. Hämtad 2015-10-26 från, 
http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/ 

*Zoffmann, V., Harder, I., & Kirkevold, M. (2008). A person-centered 
communication and reflection model: Sharing decision-making in chronic care. 
Qualitative Health Research, 18(5), 670-685. doi: 10.1177/1049732307311008 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats – 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 57-79). Lund: 
Studentlitteratur AB. 

Artiklar markerade med * ingår i litteraturstudiens resultat. 



BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed PsycINFO SveMed+ 

Personcentrerad 
vård 

Person-centred care Person-centred care Person-centred care Person-centred care 

Personcentrerad 
vård 

Person-centered 
care 

Person-centered 
care 

Person-centered 
care 

Person-centered 
care 

Sjuksköterska Nurse Nurse Nurse Nurse 

Personal Staff Staff Staff Staff 
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Tabell 2: Sökhistorik 
 
 

* Dubbletter av resultatartiklar funna i tidigare sökningar redovisas inom parentes 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

8/10 CINAHL 

Person-centred care AND nurse/ 
Limits: English, peer review, 2005-
2015 97 27 7 2 

8/10 PubMed 
Person-centred care AND nurse/ 
Limits: English, 10 years 230 25 10(2)* 3 

11/10 CINAHL 

Person-centred care AND staff/ 
Limits: English, peer review, 2005-
2015 120 36 7(2)* 2 

15/10 PsycINFO 

Person-centred care AND nurse/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 173 27 10(4)* 2 

15/10 SveMed+ 

Person-centred care AND nurse/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 8 8 1 0 

15/10 SveMed+ 

Person-centered care AND nurse/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 28 8 0 0 

15/10 CINAHL 

Person-centered care AND nurse/ 
Limits: English, peer review, 2005-
2015 14 5 0 0 

15/10 PubMed 
Person-centered care AND nurse/ 
Limits: English, 10 years 110 22 4(1)* 0 

16/10 PsycINFO 

Person-centered care AND nurse/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 172 32 6(5)* 1 

21/10 PubMed 
Person-centred care AND staff/ 
Limits: English, 10 years 211 28 7(7)* 0 

22/10 PsycINFO 

Person-centred care AND staff/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 219 34 5(5)* 0 

22/10 SveMed+ 

Person-centred care AND staff/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 2 1 0 0 

23/10 CINAHL 

Person-centered care AND staff/ 
Limits: English, peer review, 2005-
2015 58 16 3 0 

24/10 PubMed 
Person-centered care AND staff/ 
Limits: English, 10 years 112 27 4 0 

24/10 PsycINFO 

Person-centered care AND staff/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 220 33 7(4)* 0 

24/10 SveMed+ 

Person-centered care AND staff/ 
Limits: English, peer reviewed, 
2005-2015 10 2 0 0 

  Totalt: 1784 331 41 10 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Bolster, D., & Manias, E. (2010). Person-centred interactions between nurses and patients during 
medication activities in a acute hospital setting: Qualitative observation and interview study. 
International Journal of Nursing Studies, 47, 154-165. doi: 10.1016/j.injurstu.2009.05.021 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Undersöka hur sjuksköterskor och patienter interagerar med varandra under medicinutgivning på 
en akutvårdsavdelning med en underliggande filosofisk personcentrerad vård 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Naturalistisk observationsforskningsdesign 

Urval Elva sjuksköterskor som arbetar på en akutvårdsavdelning deltog. Ett strategiskt urval med två 
män och nio kvinnor i åldrarna 20-40 år. Tre av deltagarna hade arbetat i mindre än två år, fem 
deltagare hade arbetat mellan två till fyra år och tre deltagare hade arbetat i mer än fyra år.  
Även 25 patienter som de 11 sjuksköterskorna vårdade deltog. 

Datainsamling Interaktioner mellan sjuksköterska och patient observerades och spelades in. Varje inspelning och 
observation pågick i två timmar. Det skedde även enskilda semistrukturerade intervjuer med 
samtliga sjuksköterskor och 16 av de deltagande patienterna. Intervjuerna spelades in och varade i 
max 30 minuter. 

Dataanalys Det inspelade materialet transkriberades ordagrant. Analys av data genomfördes enligt Ritchie och 
Spencer (1994) där data systematiskt sorteras och kategoriseras till olika teman.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Enligt sjuksköterskor sker i regel medicingivningen på rutin, utan att se till individens unika 
behov. 
Resultatet genererade tre huvudteman i relation till personcentrerad vård; 

- Tillhandahållande av individualiserad vård 
- Patientens deltagande 
- Hinder för personcentrerad vård i samband med medicingivning 

Sjuksköterskor poängterade betydelsen av att bygga upp en förtroendefull relation mellan 
sjuksköterskor och patienter. Enligt sjuksköterskor är det av vikt att visa intresse i patienters 
livserfarenheter för att lära känna individen och på så vis kunna involvera patienten i sin vård. 
Vidare är det av betydelse, enligt sjuksköterskor, att ta sig tid att interagera med patienten vid 
medicingivning samt ha en god kommunikation med kollegor angående patientens unika behov. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (89 %) 
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Artikel 2 

Referens Edvardsson, D., Fetherstonhaugh, D., & Nay, R. (2010). Promoting a continuation of self and 
normality: person-centred care as described by people with dementia, their family members and 
aged care staff. Journal of Clinical Nursing, 19, 2611-2618. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2009.03143.x 

Land  
Databas 

Australien 
CINAHL 

Syfte Redogöra för innehållet av personcentrerad vård utifrån erfarenheter av personer med demens, 
deras familjemedlemmar och personal inom äldrevården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Explorativ innehållsanalytisk design 

Urval Ett bekvämlighetsurval med 37 vårdgivare inom äldrevården, 11 personer med demens och 19 
familjemedlemmar. 

Datainsamling Datainsamlingen pågick mellan 2007 och 2008 via enskilda intervjuer, fokusgruppsintervjuer eller 
telefonintervjuer med fokus på personcentrerad vård. Fokusgruppsintervjuerna pågick i 45-180 
minuter i deltagarnas hem eller i ett privatrum på äldreboendet. 

Dataanalys Intervjuerna transkriberades och analyserades i tre steg enligt Graneheim och Lundman (2004). De 
transkriberade intervjuerna genomlästes noga, meningsbärande enheter identifierades systematiskt 
och kategoriserades. Kategorierna resulterade i sex teman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Innehållet av personcentrerad vård genererade sex teman: 
- Se till personen bakom sjukdom och främja det normala 
- Lära känna patienten 
- Välkomna och inkludera familjemedlemmar 
- Främja meningsfulla aktiviteter för patienten 
- Individanpassa omgivningen 
- Främja kontinuitet och flexibilitet för patienten  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85 %) 
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Artikel 3 

 

 

Referens Kontos, P C., & Naglie, G. (2007). Bridging theory and practice ; Imagination, the body, and 
person-centred dementia care. Dementia, 6(4), 549-569. doi: 10.1177/1471301207084394 

Land  
Databas 

Kanada 
PsycINFO 

Syfte Med hjälp av sjukvårdspersonal undersöka hur kroppsliga uttryck för personlighet skulle kunna 
öka personcentrerad demensvård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Kvalitativ undersökningsdesign 

Urval Strategiskt urval med 16 sjuksköterskor, 10 arbetsterapeuter, åtta sjukgymnaster, sju rekreations 
terapeuter och två sjukvårdsmedhjälpare. De 43 kvinnliga deltagarna arbetade inom långtidsvård, 
beteendeförvaltningsenhet eller geriatrisk rehabiliteringsenhet.  

Datainsamling Sex inspelade fokusgruppsintervjuer skedde på tre olika sjukvårdsinrättningar och varade i cirka 
90 minuter. Intervjuerna inleddes med ett skådespel, med fokus på hur personer med demens kan 
uttrycka sin personlighet, vilket efterföljdes med semistrukturerade frågor. 

Dataanalys Fokusgruppsintervjuerna transkriberades och analyserades i enlighet med standardiserad tematisk 
analysteknik, enligt Denzin och Lincoln (1998). Texten kodades, grupperades och kategoriserades. 
Dataanalys genomfördes samtidigt som datainsamling, vilket möjliggjorde bekräftelse, ändring 
eller avvisande av teman (Miles & Huberman, 1984; Pope, Ziebland & Mays, 2000 ). Slutligen 
identifierades fem huvudteman.  

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor kan främja personcentrerad vård genom att beakta personen bakom sjukdom. 
Resultatet genererade fem huvudteman; 
- Sympatisk vårdrelation 
- Se till patientens kroppsliga erfarenheter 
- Kroppsliga vanor 
- Tidseffektivitet 
- Icke farmakologisk behandling 
Enligt sjuksköterskor är det av vikt att undersöka anledningen till patientens uttryck samt beakta 
patientens erfarenheter för att främja personcentrerad vård. Förståelse för patientens kroppsliga 
uttryck kan generera ökad tidseffektivitet i klinisk praxis på lång sikt samt eventuellt minska 
behovet av läkemedelsbehandling. Patienters kroppsliga uttryck kan ge viktig information till 
sjuksköterskor som därmed kan främja sympatisk och personcentrerad vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (79 %) 
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Artikel 4 

Referens Larsson, H., & Blomqvist, K. (2014). From a diagnostic and particular approach to a person-
centred approach: a development project. Journal of Clinical Nursing, 24, 465-474. doi: 
10.1111/jocn.12628 

Land  
Databas 

Sverige 
CINAHL 

Syfte Undersöka förändringar över tid i en tvärvetenskaplig grupp som var engagerad i 
utvecklingsarbetet när det gäller smärta och smärtbedömning inom rehabilitering. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Hermeneutisk design 

Urval Strategiskt urval med tre sjuksköterskor, två undersköterskor och en sjukgymnast. 

Datainsamling Inspelade fokusgruppsintervjuer vid sju tillfällen som varade i 60-90 min.  

Dataanalys Fokusgruppsintervjuerna transkriberades och analyserades enligt Nyström (2003) och Nyström, 
Dahlberg och Carlsson (2003). De transkriberade intervjuerna genomlästes flertalet gånger, 
meningsbärande enheter identifierades och tolkades vilket genererade tre huvudteman. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Enligt sjuksköterskor ingår det i personcentrerad vård att beakta patientens upplevelse av smärta. 
Det är av vikt att se hur smärta påverkar alla dimensioner av personen. Patientens delaktighet i sin 
vård är en grundpunkt i personcentrerad vård. Sjuksköterskor bör delge information till patienten 
om smärta och smärtbehandling, vilket kan bidra till möjlighet för patienten att fatta 
kunskapsgrundade beslut gällande sin vård. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (81 %) 
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Artikel 5 

 

Referens McCance, T., Slater, P., & McCormack, B. (2008). Using the caring dimension as an indicator of 
person-centred nursing. Journal of Clinical Nursing, 18, 409-417. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2008.02466.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Utvärdera personcentrerad omvårdnad samt belysa samverkan mellan begreppen omsorg och 
personcentrering. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ 
Pretest-posttest design 

Urval Deltagarna rekryterades från åtta olika vårdavdelningar och inkluderade både patienter och 
sjuksköterskor. Urvalet av patienter var randomiserat och skedde vid fem tillfällen av en 
tidsperiod på två år. Patientdeltagarantalet varierade mellan 70-107. I studien ingick 160 
legitimerade sjuksköterskor som var anställda av sjukhuset samt arbetade på vårdavdelningar. 

Datainsamling Det huvudsakliga datainsamlingsverktyget var PCNI (person-centred nursing index) som 
inkluderar arbetstillfredsställelse, stress, personalomsättning, patienternas tillfredsställelse med 
vården, patienternas engagemang i vården och sjuksköterskor samt patienternas uppfattning om 
empati i vården (Slater 2006). Instrumenten CDI (caring dimension inventory) och NDI (nursing 
dimension inventory) inkluderas i PCNI. CDI användes för insamlandet av information hos 
sjuksköterskor och NDI användes för insamlandet av information hos patienterna. Insamlandet av 
data skedde vid fem tillfällen under två år. 

Dataanalys Data analyserades med hjälp av dataprogrammen Mokken scaling procedure 3.0 och SPSS 11.5. 
Mokken scaling procedure 3.0 användes för att mäta sambandet mellan olika positiva faktorer. 
SPSS 11.5 användes för att grafiskt analysera de samband som framkom vid Mokken scaling 
procedure 3.0. 

Bortfall Externt bortfall på deltagande sjuksköterskor anges. Bortfallet varierade från 24 % - 58 % vid de 
olika mättillfällena. 

Slutsats Sjuksköterskor hade en klar bild av vad god omvårdnad innefattar. Tolv 
huvudpunkter belystes där följande punkter prioriterades högst enligt sjuksköterskor: 

- Lyssna till patienten 
- Informera patienten 
- Vikten av att vara närvarande som sjuksköterska 
- Göra patienten delaktig i sin vård 

Enligt sjuksköterskor är det av betydelse att lära känna patienten som person för att 
personcentrerad vård ska kunna utföras. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (87 %) 
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Artikel 6 

 

Referens McCormack, B., Dewing, J., Breslin, L., Coyne-Nevin, A., Kennedy, K., Manning, M., Peelo-
Kilroe, L., Tobin, C., & Slater, P. (2010). Developing person-centred practice: nursing outcomes 
arising from changes to the care environment in residential settings for older people. International 
Journal of Older People Nursing, 5, 93-107. doi: 10.1111/j.1748-3743.2010.00216.x 

Land  
Databas 

Irland 
PsycINFO 

Syfte Utveckla och utvärdera personcentrerad vård i klinisk praxis inom äldreomsorg. 

Metod:  
Design 

Mixad metod 
 

Urval Ett urval med sjuksköterskor, undersköterskor, avdelningschefer, cateringpersonal, administrativ 
personal och städpersonal. Studien utfördes vid tre tillfällen. Vid första tillfället deltog 614 
personer, vid andra tillfället deltog 498 personer och vid tredje tillfället deltog 439 personer. 

Datainsamling Data samlades in vid tre tidpunkter, mellan december 2007 och september 2009. Ett PCNI-
instrument (person centred nursing index) utvecklades och inkluderade enkäter med tillhörande 
instruktioner, samtycke och anvisningar för förvaring av enkäter. PCNI-instrumentet delades ut av 
handledande sjuksköterskor till deltagarna och återvände till forskarna i slutet av 
datainsamlingsperioden. 

Dataanalys PCNI-instrumentet analyserades, med hjälp av SPSS, efter varje datainsamling. Enkätens samtliga 
faktorer summerades och ett medelvärde beräknades för varje faktor. Deltagarna var anonyma vid 
alla mättillfällen, vilket förhindrade jämförelse över tid. Beskrivande statistik beräknades vid varje 
tidpunkt för var och en av faktorerna. ANOVA användes för att jämföra medelvärden vid de tre 
mättillfällena. Oberoende t-test användes. 
Det insamlade materialet utvärderades efter varje insamling för att utveckla PCNI-instrumentet. 
Varje handledande sjuksköterska fick en sammanfattande rapport av resultaten från varje 
mättillfälle så att förbättringar i klinisk verksamhet kunde ske. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Utveckling av personcentrerad vård i klinisk praxis tar tid. Enligt sjuksköterskor är det av 
betydelse att undervisa patienter gällande sjukdom och möjliggöra delaktighet för patienter i 
vården. Sjuksköterskor menar att personcentrerad vård inkluderar att sätta patienten i fokus samt 
beakta alla dimensioner av personen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (77 %) 
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Artikel 7 

Referens Rose, P., & Yates. (2013). Person centred nursing care in radiation oncology: A case study. 
European Journal of Oncology Nursing, 17, 554-562. doi: 10.1016/j.ejon.2013.02.001 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Utvärdera effekter av en personcentrerad omvårdnadsmodell på en öppenvårdsavdelning för 
strålbehandling. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Instrumentell fallstudie 

Urval Strategiskt urval av 13 vårdpersonal som inkluderade sjuksköterskor, strålningsterapeuter, chefer 
och övrig vårdpersonal vid en öppenvårdsavdelning för strålbehandling. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer under sex månader. 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Genomlyssning av inspelade 
intervjuer, ordagrann transkribering och kodning av materialet samt identifiering av variationer i 
materialet. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Införandet av en personcentrerad omvårdnadsmodell genererade en mer personcentrerad vård. 
Sjuksköterskor betonade vikten av att utbildningsprogram som belyser personcentrerad vård bör 
införas. 
Mindre patientgrupper bidrog till större möjligheter för sjuksköterskor att lära känna sina patienter 
och utföra individanpassad vård utifrån patients behov.  
Inkludering av vänner och familj i patientens vård ansåg sjuksköterskor kunna bidra till ökad 
personcentrering.  
Införandet av en personcentrerad omvårdnadsmodell bidrog till reflektioner hos sjuksköterskorna 
som rörde vikten av att påminnas om att vården skall utföras för patienters skull. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (85 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Ross, H., Mary Tod, A., & Clarke, A. (2014). Understanding and achieving person-centred care: 
the nurse perspective. Journal of Clinical Nursing, 24, 1223-1233. doi: 10.1111/jocn.12662 

Land  
Databas 

Storbritannien 
PubMed 

Syfte Att identifiera faktorer som underlättar personcentrerad vård ur ett sjuksköterskeperspektiv på en 
akutvårdsavdelning. Identifiera följderna av utbildning för att urskilja resultat som kan tillämpas i 
utbildningssyfte för att hjälpa sjuksköterskor att förstå innebörden av personcentrerad vård och 
överväga hur resultatet kan tillämpas i klinisk praxis.   

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Explorativ design 

Urval Strategiskt urval med 14 sjuksköterskor från en akutvårdsavdelning på ett universitetssjukhus i 
Storbritannien. 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med 14 sjuksköterskor enskilt och i grupp. 

Dataanalys Transkribering av intervjuerna. Analys av data genomfördes enligt Ritchie & Spencer (1994) där 
data systematiskt sorteras och kategoriseras till olika teman.  
Transkriptionerna genomlästes och kodades vilket genererade huvudteman. Tematisk analysmetod 
användes flertalet gånger för att analysera teman noggrant och försäkra att de hade transkriberats 
korrekt. Deltagarkontroll genomfördes. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Sjuksköterskor ansåg att följande faktorer är av värde för personcentrerad vård; 
- Vikten av att skapa en god relation mellan patient, närstående och vårdteamet 
- Vikten av att identifiera patienters rutiner 
- Vikten av att beakta patienters önskemål och livserfarenheter 
- Vikten av att alla i vårdteamet strävar mot en personcentrerad vård 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (83 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

Referens Smythe, A., Bentham, P., Jenkins, C., & Oyebode, J R. (2013). The experiences of staff in a 
specialist mental health service in relation to development of skills for the provision of person 
centred care for people with dementia. Dementia, 14(2), 184-198. doi: 
10.1177/1471301213494517 

Land  
Databas 

Storbritannien 
CINAHL 

Syfte Undersöka upplevelser hos vårdpersonal som arbetar på en psykiatrisk specialistavdelning i 
relation till kompentensutveckling av personcentrerad vård för personer med demens. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ 
Fenomenologisk design 

Urval Strategiskt urval med 86 deltagare som inkluderar sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster 
och anhörigvårdare. 

Datainsamling Sexton videoinspelade fokusgruppsintervjuer skedde i ett avskilt rum på avdelningen och varade i 
cirka 45 minuter.  

Dataanalys De inspelade fokusgruppsintervjuerna kodades och transkriberades ordagrant. Analysen 
genomfördes med induktiv tematisk analys enligt Braun och Clark (2006) samt fenomenologisk 
tolkningsanalys enligt Willing (2002). De transkriberade intervjuerna lästes flertalet gånger, 
meningsbärande enheter identifierades, grupperades i teman och utgjorde fem resultatrubriker. 

Bortfall Ej angivet. 

Slutsats Enligt sjuksköterskor inkluderar personcentrerad vård att respektera och se hela personen i ett 
sammanhang. Att som sjuksköterska visa intresse för patientens livserfarenhet och identifiera 
unika behov hos patienten är av betydelse i personcentrerad vård. Stöd från arbetskollegor och 
organisationen krävs för att personcentrerad vård ska kunna upprätthållas. Sjuksköterskor 
poängterar att personcentrerad vård ibland ses som en uppgift i sig, istället för att inkluderas 
naturligt omvårdnaden. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (77 %) 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

Referens Zoffmann, V., Harder, I., & Kirkevold, M. (2008). A person-centred communication and reflection 
model: sharing decision-making in chronic care. Qualitative Health Research, 18(5), 670-685. doi: 
10.1177/1049732307311008 

Land  
Databas 

Danmark 
PsycINFO 

Syfte Studera samspelet mellan sjuksköterska och patient när personcentrerad kommunikation används i 
vården av svårbehandlad diabetes. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval Strategiskt urval med 11 patienter och åtta sjuksköterskor från en slutenvårdsavdelning. Samtliga 
patienter var över 18 år, diagnostiserade med diabetes sedan minst ett år tillbaka samt hade 
bristfällig kontroll över sitt blodglukosvärde. Deltagande sjuksköterskor hade minst ett år 
arbetserfarenhet inom specialiserad diabetesvård. 

Datainsamling Samtal mellan sjuksköterska och patient vid inskrivning och utskrivning spelades in av deltagande 
sjuksköterska. Samtliga sjuksköterskor spelade även in en diskussion med en kollega angående 
patientens situation. Enskilda semistrukturerade intervjuer skedde med samtliga deltagare efter 
patienternas utskrivning. Ett halvår efter utskrivning skedde ytterligare enskilda intervjuer med 
patienterna. 

Dataanalys Inspelade konversationer och intervjuer sparades som ljudfiler med hjälp av dataprogrammet 
Qualiative Media Analyzer och transkriberades. Analysen genomfördes i fyra steg enligt  
Glaser (1978) och Glaser (1992). Materialet kodades för att därefter kategoriseras och kritiskt 
granskas. Samband mellan kategorier undersöktes för att sedan jämföras med teoretiska idéer.  
Vid varje steg återvände forskarna till tidigare steg för att testa passform, arbete, relevans och 
modifierbarhet (Glaser & Strauss, 1967). 

Bortfall Ej angivet.  

Slutsats Forskningen resulterade i en personcentrerad kommunikations- och reflektionsmodell. Den 
personcentrerade kommunikations- och reflektionsmodellen ansågs kunna användas som ett 
verktyg vid problemlösning och beslutsfattande inom vården. Enligt sjuksköterskor är det av vikt 
att föra en ömsesidig kommunikation och reflektion med patienter och kollegor för att främja 
personcentrerad vård. Sjuksköterskor framhöll att intresse för patientens tidigare erfarenheter och 
unika behov kan leda till en ömsesidig reflektion samt delat beslutsfattande. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (75 %) 



BILAGA D  

 

Tabell 4: Etisk översikt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultatartiklar 
Studien har 
erhållit etiskt 
godkännande 

Deltagare har 
givits 
information om 
studien 

Deltagare har givit 
informerat 
samtycke 

Konfidentialitet 

Bolster & Manias 
(2009) 

X X X X 

Edvardsson et al. 
(2010) 

X X X Anges ej 

Kontos & Naglie 
(2007) 

X X X X 

Larsson & Blomqvist 
(2014) 

X Anges ej Anges ej Anges ej 

McCance et al. (2008) X X X X 

McCormack et al. 
(2010)  

X X X X 

Rose & Yates (2013) X X X X 

Ross et al. (2014) X X X X 

Smythe et al. (2013) Ej ansökt X X X 

Zoffmann et al. (2008) X X X X 



BILAGA E  

 

Tabell 5: Resultatöversikt 
 

Resultatartiklar Att se personen 
bakom sjukdom 

Att få utrymme för 
reflektion 

Att skapa en 
förtroendefull relation 

Bolster & Manias (2009)   X 

Edvardsson et al. (2010) X X  

Kontos & Naglie (2007) X   

Larsson & Blomqvist (2014) X  X 

McCance et al. (2008) X  X 

McCormack et al. (2010) X X X 

Rose & Yates (2013) X X X 

Ross et al. (2014) X X X 

Smythe et al. (2013) X X X 

Zoffmann et al. (2008) X  X 
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