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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Enligt den personcentrerade vården skall patienten ses som en person med 

resurser och kunskaper som är viktiga att lyfta fram. Patienten skall vara 

delaktig och ses som en partner och inte som en passiv mottagare av vård.  

Studier visar att en personcentrerad vård har positiva effekter för både 

patienter och hälso- och sjukvårdspersonal men trots det råder inget enhetligt 

samförstånd om begreppets innebörd vilket tenderar att göra den praktiska 

tillämpningen av personcentrerad vård motsägelsefull. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie var att utforska sjuksköterskors erfarenheter 

utav personcentrerad vård inom psykiatrisk vård. 

Metod: Föreliggande studie är en empirisk studie. Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer med åtta sjuksköterskor verksamma inom 

psykiatrisk vård.  Intervjuerna analyserades med en deduktiv och induktiv 

ansats. 

Resultat: Resultatet av analysen presenteras under de fyra kategorier som ingår i 

McCormack och McCance ramverk för personcentrerad vård. 

Förutsättningar, miljö, personcentrerade processer och utfall. Sammantaget 

genererade kategorierna åtta underkategorier. Kunskaper om och inställning 

till personcentrerad vård, Förmågor, Hinder, Möjliggörare, Att utforma sätt 

att samarbeta, Att lyssna till patienten, Strukturerade aktiviteter och Vinster. 

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån McCormack och McCance ramverk för 

personcentrerad vård och annan relevant vetenskaplig litteratur. Den 

teoretiska referensramen visade sig väldigt användbar i studien och det var 

enkelt att sätta samman resultatet med de fyra kategorierna i ramverket.  

Nyckelord: Erfarenheter, Personcentrerad vård, Psykiatrisk vård, Semistrukturerade 

intervjuer, Sjuksköterska. 
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Abstract 

 

Background: In person-centered care lies values of regarding the patient as a person 

who possesses knowledge of value for the healthcare. The care should 

no longer be something designed and communicated to the patient 

without being established in consultation between the parties. Studies 

show that person-centered care has positive effects for both patients 

and healthcare professionals, but there is no unanimous 

understanding of the meaning of the concept, either in studies or in 

healthcare personnel, which may contribute to the fact that the 

practical application of person-centered care tends to be 

contradictory. 

Aim: The purpose of the present study was to explore nurses’ experiences 

of person-centered care in psychiatric care. 

Method: The present study is an empirical study. Data was gathered through 

semi-structured interviews with eight nurses employed in psychiatric 

care. The interviews were analyzed with a deductive and inductive 

approach. 

Results: The results of the study are presented under the four categories 

included in McCormack and McCance's framework for person- 

centered care. Prerequisites, Care environment, Person-centred 

processes and Outcomes. Overall, the categories generated eight 

subcategories. Knowledge about and attitudes to person-centered 

care, Abilities, Obstacles, Possibilities, To create ways to 

collaborate, Listening to the patient, Structured activities and Profits.  

Discussion: The result was discussed against McCormack and McCance's 

framework for person-centered care and other relevant scientific 

literature. The theoretical reference frame proved to be very useful in 

the study and it was easy to connect the results to the four categories 

in the framework.  
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1.Inledning 

 

Under 2016 medverkade jag i en projektgrupp för att starta implementering av personcentrerad 

vård på en psykiatrisk verksamhet i Stockholm. Genom att ingå i projektgruppen fick jag 

fördjupade kunskaper om personcentrerad vård genom studiebesök på olika avdelningar där 

personcentrerad vård redan implementerats samt genom föreläsningar om personcentrerad vård 

som hölls av Centrum för personcentrerad vård i Göteborg. Som en del av implementeringen i 

vår verksamhet höll jag även i studiecirklar för vårdpersonal i syfte om att öka kunskaperna 

kring personcentrerad vård. Under implementeringen blev det tydligt att en del av 

vårdpersonalen ansåg att de redan arbetade enligt principen personcentrerad vård och jag mötte 

även på motstånd då en del inte tyckte att det fanns tid för något sådant. Detta väckte mina 

funderingar kring hur benägenheten att utveckla sitt förhållningssätt påverkas om man redan 

anser sig utöva personcentrerad vård och hur begreppet personcentrerad vård egentligen erfars 

av sjuksköterskor inom den psykiatriska vården.  

 

2.Bakgrund 

 

2.1 Personcentrerad vård och närliggande begrepp 

 

Det råder ingen konsensus om begreppet personcentrerad vård och dess definition (Ekberg & 

Norberg, 2013; Edvardsson, 2010). I närliggande begrepp, oberoende av vilken centrering det 

gäller, återfinns liknande teman som innefattar respekt för den enskilde, allians, relationer, 

välbefinnande, kommunikation och autonomi. Ekman och Norberg (2013) beskriver att 

patientcentrering innebär att fokus finns på patienten och den vård som relateras till patienten 

medan man med det personcentrerade begreppet betonar vikten av att se patienten som en 

person med fokus på personens erfarenheter kring sin sjukdom. Edvardsson (2010) definierar 

begreppet personcentrerad vård som en god och etiskt korrekt omvårdnad som vilar på en 

humanistisk grund.  

Jakovljevic och Ostojic (2015) skriver att den moderna sjukvården präglats av fragmentering 

och specialisering inom specifika områden och att strävandet mot att besegra sjukdomar gjort 

att synen på patienter som unika personer förbisetts. Price (2006) skriver att konceptet 

personcentrerad vård utvecklats för att svara upp på det ökade behovet av att bedriva vård som 

gynnar patienten. Persson (2017) menar att en patient är så mycket mer än sin sjukdom och 
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behöver bli betraktad som en person snarare än bedömd utifrån kroppens funktioner och 

anatomiska problem.  

Price (2006) skriver att begreppet personcentrerad vård fått stor genomslagskraft men att det 

trots detta varit begränsad tillämpning av det i det praktiska arbetet vilket beror på att begreppet 

saknar tydlig definition och det har bidragit till att det varit svårt att översätta begreppet i 

praktiken. I föreliggande studie kommer personcentrerad vård vara det begrepp som konsekvent 

kommer tillämpas genom hela arbetet. 

 

2.2 Personcentrerad vård utifrån tre pelare 

 

Den personcentrerade vården innebär att en person inte kan reduceras till sin sjukdom och 

grundar sig på patientens upplevelse av situationen i relation till dennes resurser, förutsättningar 

och hinder (Ekman & Norberg, 2013). Enligt Ekman, Norberg och Swedberg (2014) är den 

personcentrerade vården en process som bygger på berättelsen, partnerskapet och 

dokumentationen.  

Berättelsen syftar till att lyfta fram personens egna berättelse så som hen upplever det. 

Personal måste lyssna för att bli medvetna om personens vilja, resurser och behov (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Persson (2017) skriver att patienten är expert på sig själv och att 

det som patienten berättar måste tas tillvara på. I berättelsen formuleras erfarenheter som gör 

den inre världen av tankar och känslor medvetandegjord. Berättelsen gör det också möjligt att 

återuppleva det som varit och få sätta ord på sin situation och oro. Hur berättelsen formas avgörs 

av vem eller vilka som tar del av den. Att berätta för andra om sin livssituation kan ge denne 

stöd och hjälp att återställa en balans i livet (Ekebergh, 2017). Berättelsen ligger sedan till grund 

för den planering som görs i samråd mellan patient och sjukvårdspersonal (Ekman, 2017). 

Partnerskapet handlar om att dela information. Personen delar sin erfarenhet/ upplevelse 

och personalen delar med sig av sin professionella kunskap. Det handlar helt enkelt om ett 

teamarbete emellan dem som bygger på ömsesidig respekt. Den överenskommelse som sker i 

partnerskapet skall dokumenteras för att säkerställa den personcentrerade vården (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014). Persson (2017) skriver att varje möte i vården är ett underläge för 

patienten. Patienten är beroende av sjukvårdens kunskaper och befinner sig i ett 

kunskapsmässigt och hierarkiskt underläge vilket också kan innebära rädsla för att vara 

påstridig. Detta underläge är tydligt för patienten medan den som är i överläge kanske inte 

noterar maktobalansen. För att balansera detta något är det viktigt att den som är i överläge är 

medveten om och agerar utifrån detta. För att kommunikationen ska vara någorlunda jämn 
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måste båda parter bidra med sina kunskaper och sjukvårdspersonalen måste tydligt visa intresse 

för patientens tankar och förslag och uppmuntra patienten till att ställa frågor. Målet för samtalet 

bör vara att båda parter går ur samtalet lite klokare än de var innan (Persson, 2017).  

Dokumentationen skall innehålla en personlig hälsoplan där personens berättelse tydligt 

speglas och till skillnad från hur det tidigare sett ut skall dokumentationen vara tillgänglig och 

tydlig för patienten och inte längre enbart ett arbetsredskap avsett för personalen (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014).  

 

2.3 Patientens delaktighet 

 

Inom hälso- och sjukvården tycks all personal vara överens om att det är nödvändigt att vården 

bör bli mer personcentrerad men att konkret ge patienten mer inflytande och makt är däremot 

mycket svårare (Ekman & Norman, 2013). Ökad delaktighet och medinflytande är aktuella 

begrepp men Javinger (2017) menar att det inte är patienten som skall vara en resurs och ha 

medinflytande utan den som står för vård och behandling som skall vara en resurs för patienten. 

Vidare skriver Javinger (2017) att man inom vården gärna förespråkar delat beslutsfattande och 

dialog men ändå förekommer begrepp som följsamhet. Följsamhet hos en patient innebär 

dennes vilja eller ovilja att följa vissa rekommendationer eller behandlingar vilket signalerar att 

det är den som ger rekommendationerna som skall bli åtlydd. Istället borde vården vara följsam 

till patientens förutsättningar och önskemål och försöka förstå anledningen till varför patienten 

gör vissa val (Javinger, 2017).  

Goudarzi (2017) skriver att många inom sjukvården använder begreppet ”patienten i 

centrum” och anser att de fokuserar på patientens bästa och är medvetna om att patienten skall 

få information om dennes vård och behandling. Men att de mer sällan tar vara på patientens 

inneboende resurser utan istället lägger tonvikten på personalens identifiering av eventuella 

problem och att planeringen därefter sker utan delaktighet från patienten. 

 

2. 4 Betydelsen av personcentrerad vård för patient och personal 

 

Enligt Goudarzi (2017) präglas god vård av ständig kvalitetsutveckling utifrån de senaste 

kunskaperna inom området. En annan förutsättning för att vården skall vara god är att den är 

personcentrerad, vilket stöds av flera myndigheter och riktlinjer, därav bland annat Sveriges 

kommuner och landsting, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet.  Det finns belägg 

för att personcentrerad vård både ökar tillfredsställelsen för medarbetare och även ökar 
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vårdkvalitén sett ur mottagarnas perspektiv. Vidare skriver Goudarzi (2017) att införandet av 

personcentrerad vård på en vårdavdelning resulterat i att patienterna på den givna avdelningen 

känt sig mer delaktiga och nöjda med vården och att slutenvårdstiderna förkortades och antalet 

återinläggningar minskade. Att arbeta personcentrerat innebär att personalen ger sig tid lyssna 

på patienten och tillsammans planera vårdens innehåll. Att se patienten som en människa med 

kapacitet och resurser leder till vinst för både patient och medarbetare (Goudarzi, 2017). Schön 

och Santana (2018) skriver att en personcentrerad hälso- och sjukvård leder till nöjdare patienter 

samt förbättrade resultat både gällande patienternas hälsa och hälso- och sjukvårdens ekonomi.  

Li och Porock (2014) anser dock att det behövs mer forskning om vilket utfall en 

personcentrerad vård har på patienternas fysiska, psykiska och sociala mående och menar att 

det i sig förutsätter att begreppet personcentrerad vård först är väldefinierat. 

 

2.5 Implementering av personcentrerad vård 

 

Ekman (2017) skriver att det krävs medvetenhet och reflektion i varje enskild handling för att 

kunna arbeta personcentrerat samt tydliga rutiner och arbetssätt och en organisation som strävar 

åt samma håll. För att implementera och utveckla den personcentrerade vården krävs det enligt 

Lindström Kjellberg och Hök (2014) en förändring av den rådande kulturen inom hälso- och 

sjukvården. Alltför ofta anses personcentrerad vård som något självklart och som redan präglar 

arbetet. Denna uppfattning bland personal gör det svårt för några förändringar vilket ytterligare 

försvåras om de redan tror sig arbeta enligt en viss princip. Därför är det viktigt att personalen 

erbjuds utbildning för att få rätt kompetens och förståelse för vad det är som skall göras och 

varför det är så viktigt (Lindström Kjellberg & Hök, 2014). Men trots att nödvändiga kunskaper 

om personcentrerad vård erhålls så är inte det i sig tillräckligt för att få till en varaktig 

förändring. Det finns studier som visar att cirka 70 procent av alla initiativ till förändringar 

inom organisationer misslyckas (Lindström Kjellberg & Hök, 2014). Vidare skriver Wolf och 

Carlström (2014) att personalens upplevelse av tidsbrist också kan utgöra ett hinder för att ta 

till sig och reflektera kring personcentrerad vård och dess värdegrund. 

I en kvalitativ studie som utfördes i Sverige av Britten et al. (2016) framkommer det att den 

personcentrerade vården är starkt förespråkad men att det trots allt finns lite som tyder på att 

den praktiseras i någon större utsträckning vilket därmed innebär att den personcentrerade 

vården inte haft någon större inverkan på hälso- och sjukvården. I en kvalitativ studie utförd av 

McCormack, Karlsson, Dewing och Lerdal (2010) framgår det att det är viktigt att införandet 

av den personcentrerade vården systematiskt utforskas. Införandet kan inte ske vid ett eller 
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några enstaka tillfällen. Personcentrerad vård behöver vara i ständig fokus för att kunna 

reflektera och identifiera utvecklingsområden (McCormack et. al., 2010). Christie och Camp 

(2014) skriver i sin empiriska studie att det är viktigt att all personal får möjlighet att reflektera 

kring personcentrerad vård för att öka medvetenheten om samt att dela med sig av egna och 

andras erfarenheter och uppfattningar om dess innebörd. Vidare skriver Hewitt- Taylor (2018) 

att personcentrerad vård inte kan införas eller utvecklas om inte vårdpersonalen genuint tar till 

sig de grundläggande värderingarna som den personcentrerade vården vilar på.  

Att passivt ta emot information eller tillhandahålla lärandematerial för att få vårdpersonal att 

ta till sig nya riktlinjer eller arbetssätt har visat sig ge dåliga resultat. Istället behöver 

implementeringar av olika slag diskuteras i den aktuella gruppen för att skapa konsensus och 

samförstånd (Forsner, 2010).  

Moore et. al (2016) kom i sin kvalitativa intervjustudie utförd i Sverige fram till att några av 

de hinder som påverkade införandet av personcentrerad vård bland annat bestod av gamla 

traditioner och stereotypa attityder hos personal vilket kunde relateras till avsaknad av intresse, 

kunskap eller engagemang. Personal kunde medvetet eller omedvetet återgå till "den 

ursprungliga vård" de alltid bedrivit eller så ansåg personal att de redan praktiserade en 

personcentrerad vård.  

Hewitt- Taylor (2018) menar dock att det är få som medvetet strävar efter att motarbeta en 

personcentrerad vård men att det av flera skäl, såväl personliga som organisatoriska orsaker är 

svårt att genomföra det. En del personer visar öppet motstånd mot förändringar medan en del 

gör det passivt. Det passiva motståndet innebär att medarbetarna kanske inte aktivt motsäger 

sig förändringarna men inte heller har avsikten att förändra sitt sätt att arbeta vilket kan påverka 

arbetet med förändringarna negativt. Orsakerna till att det kan uppstå motsättningar inför 

förändringar kan vara känslan av att förlora sin roll och trygghet eller upplevelsen av att inte ha 

tid för att göra på annat sätt (Hewitt- Taylor, 2018). 

 

2. 6 Personcentrerad vård i förhållande till en psykiatrisk kontext 

 

Liksom alla andra har personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning rätt till en god 

och säker personcentrerad vård.  Psykiatrisk omvårdnad syftar bland annat till att stärka känslan 

av att ta kontroll över sitt liv och utveckla strategier för att hantera sina känslor eller 

konsekvenserna av sin sjukdom (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor, 2014).   

Gabrielsson, Sävenstedt och Zingmark (2015) har i sin litteraturstudie kommit fram till att 

den personcentrerade vården inom den psykiatriska kontexten skiljer sig från personcentrerad 
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vård i andra sammanhang genom att fokus ligger på relationer, återhämtning och interpersonell 

omvårdnad. I motsats till detta anser Borg, Karlsson, Tondora och Davidson (2009) att den 

personcentrerade vården inte borde innebära några skillnader oavsett i vilken kontext  den ges 

då personer med psykisk ohälsa, precis som andra, skall och vill bli bemötta och behandlade på 

samma sätt. 

Den psykiatriska vården lyder under samma lagar som övrig hälso- och sjukvård men har 

historiskt sett präglats av tvång och en patientgrupp med låg autonomi. Många av patienterna 

var tidigare omyndigförklarade och hade inte rösträtt i allmänna val vilket pågick ända fram till 

1989 då detta avskaffades (Schön & Santana, 2018).  Trots att patientdelaktigheten ökat inom 

den psykiatriska vården och att arbetet fortgår bland annat genom införandet av personcentrerad 

vård, så kompliceras förutsättningarna för delaktighet av att en del patienter vårdas enligt 

psykiatrisk tvångsvårdslagstiftning. Tvångsvård tillämpas enbart när det bedöms nödvändigt då 

personen anses utgöra en fara för sig själv eller andra och innebär att en person vårdas mot sin 

vilja. Tvångsvård kan innebära en stor inskränkning på integriteten men patienten kan trots det 

vara delaktig och medverka i besluten kring sin vård (Schön & Santana, 2018). Vidare arbetar 

man inom den psykiatriska vården för att öka patientdelaktigheten både på individnivå, där 

patienter ges möjlighet att påverka sin individuella vård men även på verksamhetsnivå, där 

patienters upplevelser och kunskaper tas tillvara och används för utvecklingsarbetet. Andra 

metoder som också tillämpas för att öka patienternas delaktighet är tillgången till deras 

journaler via nätet och självvald inläggning som innebär att patienten själv kan skriva in sig för 

att få vård när behov uppstår (Schön & Santana, 2018). 

Ramos Pozón (2017) menar att det finns behov av att begreppet patient ändras till person då 

han anser att den moderna psykiatrin fortfarande fokuserar på objektiva data och negligerar det 

faktum att det är människor som psykiatrin möter och bedömer. Målet är inte enligt honom att 

underminera den reduktionistiska biomedicinska modellen utan snarare inkludera ytterligare 

områden som kan möjliggöra en bättre förståelse för individer med psykisk ohälsa.  

 

2.7 Personcentrerad vård som kärnkompetens 

 

Personcentrerad vård utgör en av de sex kärnkompetenserna som är specifika för en legitimerad 

sjuksköterska och som består av personcentrerad vård, att samverka i team, ge evidensbaserad 

vård samt tillräckliga kunskaper för att kunna kvalitetsutveckla vården. Utöver detta krävs även 

att sjuksköterskan skall kunna ge en säker vård och besitta tekniska kunskaper och färdigheter 

för att hantera information av olika slag (Liljeqvist & Törnvall, 2013; Furåker & Nilsson, 2013).  
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Utöver dessa sex kärnkompetenser så skall en specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård 

även ha fördjupad medicinpsykiatrisk kunskap och kunna samverka med patient och närstående 

genom att ta till vara på deras behov, erfarenheter och mål utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt (Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor [Psykriks], 2014). Vilket ger en 

bild av förväntningarna på och betydelsen av att sjuksköterskan utövar personcentrerad vård. 

 

2.8 Problemformulering 

 

Personcentrerad vård är ett aktuellt begrepp som sägs öka vårdkvalitén för patienter och 

tillfredställelsen för hälso -och sjukvårdspersonal. Men trots att begreppet är välanvänt är det 

oklart hur den personcentrerade vården realiseras och definieras i vårdsammanhang. Att 

begreppet saknar tydlig definition resulterar i bristande samstämmighet bland hälso -och 

sjukvårdspersonal om vad personcentrerad vård egentligen innebär och tolkningar görs därför 

fritt därefter. Detta leder också till svårigheter att implementera personcentrerad vård i kliniskt 

arbete. Vidare finns det ett fåtal studier kring personcentrerad vård och dess positiva effekter 

men det finns väldigt få studier som faktiskt beskriver hur man konkret kan arbeta eller som 

specifikt beskriver innebörden och betydelsen av personcentrerad vård inom den psykiatriska 

vården ur ett patient- eller sjuksköterskeperspektiv. 

 

3. Syfte/Frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utforska sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

personcentrerad vård inom psykiatrisk vård i förhållande till ett teoretiskt ramverk för 

personcentrerad vård. 

 

Vad innebär personcentrerad vård för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård? 

Vilka hinder och förutsättningar finns för att bedriva personcentrerad vård inom den egna 

arbetsplatsen? 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

 

McCormack och McCance (2006) referensram för personcentrerad vård kommer att användas 

vid analys av insamlade data och i diskussionsavsnittet av studiens resultat. 
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  McCormack och McCance tog år 2006 fram ett ramverk för den personcentrerade vården. 

Ramverket skapades utifrån två redan existerande ramverk som grundats på empiriska studier 

om personcentrerad vård och upplevelser av omvårdnad. Ramverket belyser den 

personcentrerade vårdens komplexitet och består av förutsättningar, miljö, personcentrerade 

processer och utfall som alla har en inverkan på den personcentrerade vårdens utfall (Figur 1.) 

(McCormack & McCance, 2010). 

 

 

 

 

Förutsättningar (Figur 1-Yttre ringen) fokuserar på utmärkande egenskaper hos en 

sjuksköterska så som professionell kompetens, interpersonella färdigheter, engagemang och 

tydlighet i tyckande och värderingar samt självkännedom. Dessa förutsättningar påverkar 

sjuksköterskans förmåga att hantera vårdmiljön som i sin tur också är nödvändig för att bedriva 

en effektiv vård.  

Miljö (Figur 1-Andra ringen) innebär den kontext som vården utförs i och inkluderar 

varierande färdigheter, den rådande kulturen på arbetsplatsen, system som underlättar ett delat 

beslutsfattande, stödjande organisatoriska system, maktfördelning och möjligheter till 

nytänkande.  

Figur 1.   The Person- Centred Nursing Framework (McCormack & McCance, 2006, s. 476). 
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Personcentrerade processer (Figur 1-De fem inre cirklarna) innebär de aktiviteter som höjer 

abstraktionen av den personcentrerade vården och inbegriper bland annat att vara närvarande, 

dela beslutsfattandet, tillhandahålla en holistisk vård utifrån patientens olika behov samt att 

tydliggöra och framhäva patientens egna värderingar och upplevelser.  

Med utfall (Figur 1-Den innersta cirkeln) menas de resultat som den personcentrerade 

vården förväntas medföra för både patienter och personal och inkluderar till exempel 

tillfredsställelse, delaktighet och skapandet av en terapeutisk miljö (McCormack & McCance, 

2010; McCormack & McCance, 2006).  

 

5. Metod 

 

5.1 Design 

 

Studiens syfte var att genom semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrisk 

vård beskriva deras erfarenheter utav personcentrerad vård. Studien syftade till att belysa 

respondenternas erfarenheter utav personcentrerad vård och därmed har studien en kvalitativ 

design då syftet inte varit att nå några kvantifierbara eller entydiga mål (Kvale & Brinkmann, 

2014). Studien har en deduktiv och induktiv ansats. 

 

5.2 Urval  

 

Urval till föreliggande studie gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval. De tillfrågade var 

sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrisk vård med eller utan specialistsjuksköterske-

examen.  De tillfrågade skulle även vara verksamma inom en verksamhet som profilerade sig 

med personcentrerad vård. Henricson och Billhult (2017) skriver att ett ändamålsenligt urval 

innebär att valet av respondenter görs utifrån bedömningen av att de känner till och kan beskriva 

det fenomen som skall utforskas.  

För att hitta respondenter behövde författaren först hitta enheter som profilerade sig med 

personcenterad vård. Författaren skickade sedan ut ett informationsbrev till tre 

verksamhetschefer i Sverige (se bilaga 1 och 2) om godkännande att ta kontakt med 

enhetscheferna på de tilltänkta enheterna. Studien godkändes av två av de tillfrågade 

verksamhetscheferna och därefter kontaktades enhetscheferna som ordnade så att kontakt 

kunde tas med sjuksköterskorna på deras enheter. Därefter mejlades informationsbrevet (se 

bilaga 3) ut till alla sjuksköterskor med ytterligare information om att författaren skulle komma 



 
 

16 (40) 
 

 

16 

ut till avdelningarna för att hålla i intervjuerna. Det totala antalet respondenter beräknades till 

en början vara sju till tio stycken och resulterade i åtta respondenter, varav sex kvinnor och två 

män. Samtliga var legitimerade sjuksköterskor med varierande antal yrkesverksamma år som 

sjuksköterska.  Två av dem hade endast varit legitimerade sjuksköterskor i tre månader och den 

som hade längst erfarenhet hade haft sin legitimation i 28 år. Fem utav dem hade 

specialistutbildning inom psykiatrisk vård och tre utav dem arbetade som chefer. Samtliga åtta 

arbetade vid tillfället för intervjuerna inom psykiatrisk heldygnsvård i en verksamhet som 

profilerade sig med personcentrerad vård. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att antalet intervjupersoner ofta tenderar att bli för få 

eller för många. Blir det för få informanter är det svårt att kunna generalisera och blir det för 

många informanter försvårar det att utföra mer ingående tolkningar av det som framkommer 

och om syftet är att förstå hur en person upplever omvärlden kan det räcka med en enda person 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

5.3 Datainsamling 

 

Först gjordes en pilotintervju med syfte att pröva om frågorna i intervjuguiden (se bilaga 4) 

besvarade syftet med föreliggande studie eller om de behövde justeras (Danielson, 2017). Efter 

pilotintervjun formulerades en fråga om och fyra frågor reducerades till tre. Pilotintervjun och 

dess material har ej tagits med i analysen.  

Individuella intervjuer hölls sedan med åtta sjuksköterskor på deras respektive arbetsplats. 

Varje intervju pågick med en variation från 25 minuter upp till 55 minuter. Inför varje intervju 

fick respondenterna en kort beskrivning av syftet med intervjun och att intervjun skulle inledas 

med några generella frågor för att sedan efterföljas av de tre frågor som i förväg formulerats 

och presenterats i intervjuguiden. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att intervjun bör inledas 

med en kort orientering om studiens syfte och upplägg till den som skall intervjuas. 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att en intervjuguide fungerar som en struktur vid 

intervjuns förlopp. Den kan följas strikt in i minsta detalj eller fungera som ett underlag med 

möjlighet att ställa ytterligare frågor beroende på vad som framkommer under intervjun. 

Intervjuerna som hölls var semistrukturerade och genomfördes utifrån ett fåtal öppna frågor 

som inte alltid ställdes i den följd de var skrivna beroende på hur intervjuerna fortlöpte. Utöver 

de frågeställningar som redan är nämnda så ställde författaren ibland följdfrågor till 

respondenterna om att utveckla sina svar eller att redogöra för om de tankar och inställningar 

som framkom gällde dem själva eller andra.  Enligt Danielson (2017) är en semistrukturerad 
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intervju en benämning för en intervju med öppna frågor som är strukturerade i förväg men som 

till skillnad mot en strukturerad intervju kan ställas i olika följd då den som intervjuar anpassar 

ordningen efter samtalets gång. 

 

5.4 Dataanalys 

 

Intervjuerna spelades in och transkriberades till text av författaren. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) finns det fördelar med att den som hållit i intervjuerna även är den samme som utför 

transkriberingen av materialet då relevant information säkras och att analysen av det som 

framträder i materialet redan är igång i samband med att texten bearbetas. Materialet har 

därefter lästs igenom av författaren vid ett flertal tillfällen och sedan skrivits ut i pappersform. 

Författaren har sedan med inspiration av Elo och Kyngäs (2007) använt sig av en kvalitativ 

innehållsanalys utifrån det manifesta innehållet i datan vilket innebar att suckar, tystnad eller 

kroppshållning inte tagits med eller tolkats i dataanalysen. En innehållsanalys gör det möjligt 

för forskaren att få en ökad förståelse för datan genom att meningar med olika innebörd 

separeras och förs in under innehållsrelaterade kategorier tillsammans med andra meningar med 

liknande betydelser.  Författaren har använt sig av både en deduktiv och induktiv modell som 

enligt Elo och Kyngäs kan beskrivas utifrån hur processen för hur förberedelse, organisering 

och rapportering gått till. Den deduktiva innehållsanalysen är användbar för att testa en redan 

färdigformulerad teori medan den induktiva innehållsanalysen bäst lämpar sig när det saknas 

tidigare studier om fenomenet.  

Datan kondenserades enligt den deduktiva metoden in i meningsenheter som sedan 

fördelades in i en strukturerad matris under huvudkategorierna förutsättningar, miljö, 

personcentrerade processer och utfall enligt McCormack och McCance (2006) ramverk för 

personcentrerad vård. Därefter läste författaren igenom alla meningsenheter under respektive 

huvudkategori för att utifrån en induktiv ansats analysera texten och söka finna kategorier. 

Danielson (2017) skriver att en induktiv analys, till skillnad mot en deduktiv analys utgår från 

det som framkommer i texten. Författaren har sedan kategoriserat meningsenheterna utifrån 

deras likheter eller skillnader men har också behövt stuva om en del meningsenheter för att de 

skulle hamna under mest lämplig underkategori (se Bilaga 5).  
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6. Forskningsetiska överväganden 

 

Respondenterna i denna studie har fått information om studiens syfte samt att deras medverkan 

är frivillig och att de när som under studiens gång kan välja att avbryta sin medverkan utan 

vidare förklaring i ett informationsbrev (bilaga 3) samt muntligt vid intervjutillfället. Kvale och 

Brinkmann (2014) skriver att informerat samtycke innebär att de personer som medverkar i en 

studie skall erhålla information om syftet med studien samt att deras medverkan är frivillig och 

att de när som under studien kan välja att ta tillbaka sin medverkan.  

Materialet som utmynnat ur intervjuerna hanterades konfidentiellt genom att det 

avidentifierats och förvarats oåtkomligt för obehöriga. Författaren har vidare valt att inte uppge 

på vilka enheter som respondenterna arbetade för att minimera risken för identifiering. Den 

insamlade datan har enbart använts för forskningsändamålet och respondenterna fick 

information om att det färdiga materialet skulle komma att publiceras elektroniskt på Ersta 

Sköndal Bräcke Högskolas bibliotek samt i pappersform.  Kjellström (2017) skriver att 

konfidentialitet handlar om att värna om respondenterna. Att materialet avidentifieras och 

hanteras på ett säkert sätt så att känsliga uppgifter inte hamnar i obehöriga händer eller 

möjliggör identifiering av de som medverkat i studien.  

En bedömning av studiens konsekvenser för respondenterna har beaktats och själva 

intervjusituationen kan möjligtvis lett till viss stress eller oro för någon av respondenterna om 

någon av dem upplevt att de berättat om något som de inte tänkt berätta om från början vilket 

författaren tagit med i bedömningen. Det som framkom under intervjuerna och som direkt 

kunnat knytas till en viss person valde författaren medvetet att inte lägga fram som citat i arbetet 

för att respondenterna på grund av sin medverkan inte skulle lida men på något sätt. (Kvale & 

Brinkmann, 2014).  

 

7. Resultat 

 

Nedan följer en översiktlig tabell av resultatet från de åtta intervjuerna. 

Samtliga meningsenheter har analyserats och sorterats i en strukturerad matris under någon av 

de fyra kategorierna Förutsättningar, Miljö, Personcentrerade processer och Utfall som 

McCormack och McCance (2010) omnämner i ramverket för den personcentrerade vården. 

Respektive kategori analyserades vilket resulterade i åtta underkategorier. Kunskaper om och 

inställning till personcentrerad vård, Förmågor, Hinder, Möjliggörare, Att lyssna till patienten, 

Att utforma sätt att samarbeta, Strukturerade aktiviteter samt Vinster. 
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Förutsättningar- 

Egenskaper, färdigheter och 

engagemang hos sjuksköterskan 

Miljö- 

Rådande kultur, stödjande 

system, maktfördelning och 

möjlighet till nytänkande 

Personcentrerade 

processer- 

Aktiviteter som höjer 

abstraktionen av personcentrerad 

vård 

Utfall-  

förväntat resultat av 

personcentrerad vård 

för patienter och personal 

• Kunskaper om 

och inställning till 

personcentrerad 

vård   

• Förmågor  

 

• Hinder 

• Möjliggörare 

• Att lyssna till 

patienten 

• Att utforma sätt 

att samarbeta 

• Strukturerade 

aktiviteter 

• Vinster 

 

7.1 Förutsättningar 

 

Sjuksköterskans egenskaper är avgörande för den personcentrerade vården och dess utfall. 

Egenskaper som efterfrågas är professionell kompetens, engagemang och insikt i egna 

värderingar (McCormack & McCance, 2017). Under varje intervju framkom det tankar och 

värderingar som berörde förutsättningarna vilka presenteras vidare under följande 

underkategorier: Kunskaper om och inställning till personcentrerad vård och Förmågor. 

 

 7.1.1 Kunskaper om och inställning till personcentrerad vård  

 

Övergripande kunskaper och inställningar till personcentrerad vård som presenteras under 

denna underkategori är varierande kunskapsnivåer om personcentrerad vård, en självklarhet 

att arbeta personcentrerat, inget nytt, att tro att man redan arbetar så, att inse att man faktiskt 

inte arbetat personcentrerat och en positiv utveckling. 

Alla respondenter ansåg att de hade kunskaper om personcentrerad vård om än i varierande 

grad men att det alltid kunde behövas mer utbildning. De sjuksköterskor som nyligen studerat 

sa att begreppet var välkänt och att det ständigt diskuterats under utbildningarna men att de 

antingen inte tagit till sig det eller förstått innebörden av det förrän de kom ut i arbetslivet. 

Några respondenter tyckte att de saknade tillräckliga kunskaper om personcentrerad vård och 

dess innebörd trots att de ansåg att de egentligen borde och skulle ha det.   

Flera respondenter ansåg att de redan innan införandet av personcentrerad vård arbetade 

enligt principen då det kändes självklart att patienten skulle vara delaktig och bemötas med 
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respekt, men några av dessa respondenter insåg ganska snabbt att det inte alls var så även om 

man gärna ville tro det medan en annan respondent ansåg att personcentrerad vård inte alls var 

ett nytt fenomen utan snarare en fråga om generationsskifte, vilket uttrycktes av en respondent 

enligt följande: 

 

”Det här är ju lite grann faktiskt som det var då i vården när jag började…lite elakt, men nu har det kommit en ny 

generation och då tror de att det här är helt nytt...”  

Respondent A 

 

Alla respondenterna resonerade samstämmigt kring personcentrerad vård som en positiv 

förändring och ett avsteg från den tidigare förlegade synen på patienten som passiv. 

 

7.1.2 Förmågor  

 

Övergripande förmågor som presenteras under denna underkategori är förmågan att vara 

lyhörd, att kunna reflektera, sålla information, skapa sig en egen uppfattning och att se 

möjligheterna. 

Flera av respondenterna berättade om de olika förmågor som de ansåg krävdes för att de 

skulle kunna arbeta personcentrerat och för att inte trilla tillbaka i gamla stereotypa 

föreställningar eller personliga tolkningar av vad som vore bäst för patienten. Det framkom att 

det krävdes lyhördhet inför det patienten förmedlade, samt förmåga att reflektera kring sina 

egna tankar och känslor men även att sålla information och skapa sig en egen uppfattning om 

patienten oavsett vad personal eller journal förmedlade.  

Några av respondenterna berörde hur lätt det kan vara att man utgår från diagnosen och inte 

utifrån personen när man gör bedömningar men också hur värdefullt det var att få ta del av 

patientens perspektiv.  

En respondent beskrev att det var patienten som kunde identifiera problem och önskemål 

men att det krävdes av respondenten att vara lyhörd. På det sättet lyckades respondenten frångå 

att hen utgick helt från sin egen tolkning.  

 

När de kommer in till oss inom psykiatrin så kanske inte deras upplevelse är densamma varför de är hos 

oss som kanske vårdpersonalen har fått så det är viktigt att vi liksom tar del av deras upplevelse ...vad 

har de för önskemål. Behov med vården...ahh liksom se en helhetsbild av personen, inte bara liksom 

tänka ah det här är en schizofrenipatient. 

Respondent G 
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En annan respondent tyckte att det allra bästa sättet att skapa sig en bra bild av patienten var 

genom att ta del av patientens berättelse och att läsa det som stod i journalen. En av 

respondenterna hade dock inte övervägt möjligheten att skapa sig en helhetsbild av patienten 

genom att ta del av både patientens berättelse och den information som fanns att läsa i journalen, 

men respondenten kunde ändå föreställa sig att det vore bra.  

En respondent belyste hur viktigt det var att då och då stanna upp och fråga sig själv om man 

hade patienten i fokus eller om man grundade sina beslut på det man hört av andra och att 

faktiskt vända sig till patienten och få bekräftat om det man gjorde verkligen var rätt för 

patienten då respondenten ansåg att det faktiskt kan bli helt fel även om man som vårdpersonal 

tror sig veta bäst. En annan respondent försökte alltid att tänka på hur hen själv skulle vilja bli 

bemött om hen var i samma situation som patienten och agerade utifrån det. 

En annan förmåga som lyftes fram var förmågan att se möjligheterna då en respondent 

framhöll att om den personcentrerade vården fungerar inom den somatiska vården så kommer 

det fungera inom den psykiatriska vården så länge vården anpassas efter individen. 

 

7.2 Miljö 

 

Den personcentrerade vården kan potentiellt bidra till en bättre vårdkvalitet men mycket beror 

på den rådande arbetsplatsens kultur, organisationens engagemang och möjligheter till delat 

beslutsfattande och innovation (McCormack & McCance, 2006).  Under varje enskild intervju 

framkom det att det fanns miljöfaktorer som påverkade både implementering och utövandet av 

personcentrerad vård, vilket presenteras i följande underkategorier: Hinder och Möjliggörare. 

 

7.2.1 Hinder 

 

De övergripande hinder som presenteras under denna underkategori är tvångsvård, attityder, 

bristande engagemang, resurser och tid. 

Det som respondenterna alla nämnde som en svårighet var att det inom den psykiatriska 

vården till skillnad mot den somatiska vården många gånger var patienter som vårdades mot 

sin vilja enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård. De resonerade alla kring att det i sig inte 

utgjorde ett hinder för att arbeta personcentrerat men att det påverkade arbetet och deras känsla 

av att patienten inte kunde vara lika delaktig i alla beslut. Respondenterna beskrev att det trots 

tvångsvård ändå fanns sätt som de använde sig av för att försöka få patienten att känna viss 
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delaktighet genom att exempelvis ge patienterna så mycket information som möjligt eller att 

vid en tvångsinjektion låta patienten välja vart den skulle ges. Vidare tyckte respondenterna att 

tvångsvården inte påverkade möjligheten att bygga allians med patienterna men att det tog lite 

längre tid. Ytterligare faktorer som några av respondenterna ansåg vara försvårande vid 

tillämpandet av personcentrerad vård var de attityder som en del kollegor hade till 

personcentrerad vård. Flera respondenter beskrev kollegor som antingen tyckte att de visste 

bäst eller som såg det som ett hot att låta patienterna bli delaktiga eller att allt fokus låg på 

patienterna och att personalen glömdes bort. En respondent uttryckte: 

 

”Många människor är av väldigt stark uppfattning om hur det bäst, hur det är när det är som bäst och det är inte 

de här nymodigheterna. Inte fan vet jag…” 

Respondent E 

 

Alla var inte heller lika engagerade i att arbeta för att implementera den personcentrerade 

vården. En respondent ansåg att läkarna inte alls varit delaktiga i studiecirklar eller 

implementering och att de utgjorde det största hindret mot införandet av den personcentrerade 

vården. En respondent berättade att det fanns många eldsjälar som verkligen gjorde allt för att 

förbättra för patienterna men att det också fanns många som inte alls ville vara med. Några 

andra respondenter berättade om svårigheterna i att implementera personcentrerad vård i den 

egna verksamheten och att det ofta handlade om tid och resurser. Bristen på resurser och att få 

tiden att räcka till var något som flera respondenter nämnde och som de ansåg påverka 

möjligheten att bedriva personcentrerad vård negativt. Detta kopplades bland annat ihop med 

rådande situation på avdelningen, om det var extravak som krävde extra resurser samt det 

administrativa arbetet som också skulle hinnas med. Några respondenter berörde även att det 

kan vara lättare att göra som man alltid gjort och att det krävs lite extra av en att tänka nytt.  

 

7.2.2 Möjliggörare 

 

Övergripande möjliggörare som presenteras under denna underkategori är engagemang, sträva 

åt samma håll, likvärdig utbildning, avdelningarnas utformning, aktivt arbete och bra 

förberedelser. 

Möjliggörande faktorer som flera respondenter tog upp var chefens engagemang i 

implementeringen av personcentrerad vård som flera av respondenterna ansåg vara ett måste 

för att driva arbetet med personcentrerad vård framåt. Enligt en av respondenterna så bidrog 
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chefens engagemang till ökat engagemang hos respondenten själv. Engagemang och vilja var 

något som alla respondenter lyfte fram och att det var det som krävdes för att den 

personcentrerade vården skulle utvecklas och efterlevas. Det fanns samstämmighet bland 

respondenterna om hur viktigt de tyckte att personcentrerad vård var och flera av 

respondenterna var väldigt engagerade i att vidareutveckla denna för att det skulle bli bättre för 

patienterna. En av respondenterna tyckte att den personcentrerade vården skulle införas i sin 

helhet på en gång och inte i några moment i taget då det gick alldeles för långsamt medan en 

annan respondent reflekterade kring att trots att hen blev väldigt engagerad och ville driva allt 

på en gång, ändå måste ta det lugnt och att implementering tar tid. Det framkom också att alla 

måste sträva mot samma håll för att det skulle fungera och att all personal behövde likvärdig 

utbildning i vad personcentrerad vård innebar och att även läkarna måste vara med i processen. 

Vilket en av respondenterna uttryckte enligt följande: 

 

”Det krävs att alla är med på det annars så…är inte läkarna med på det så kommer det liksom inte bli en helhet” 

 

Respondent C 

 

Flera respondenter ansåg att utbildning till all personal kunde leda till ökad förståelse varför 

personcentrerad vård var viktig och även bidra till minskat motstånd till implementeringen och 

även ändra synen på patienten. Flera talade även om betydelsen av kontinuitet i 

personalgruppen och hur det påverkade den personcentrerade vården, en av respondenterna 

tyckte dock att mer kunde göras oavsett hur sjuksköterskesituationen såg ut. Några respondenter 

nämnde även att av avdelningarnas utformning efter ombyggnation påverkade möjligheterna 

att arbeta personcentrerat i positiv bemärkelse då fler patienter hade enkelrum, möjlighet att 

låsa kring sig samt att det i samtalsrummen fanns skärmar så att patienterna kunde se vad som 

skrevs i vårdplanen eller journalen i realtid och även komma med invändningar om det skett 

några missförstånd. En respondent lyfte också att personcentrerad vård inte bara är nytt för 

personalen utan också för patienterna och att de måste få information och tid att anamma detta 

då de tidigare varit vana vid att läkaren berättat för dem vad felet är och vad som skulle göras.  

En respondent påpekade också att personcentrerad vård är något som måste hållas levande. Det 

går inte bara att införa och tro att det sen skall fungera utan att det är viktigt att veta att det är 

något som man hela tiden aktivt måste arbeta med. En av respondenterna framförde också att 

implementeringen av den personcentrerade vården underlättats genom att det funnits bra 

förberedelser inför implementeringen genom att man i grupper arbetat fram vad man ville 



 
 

24 (40) 
 

 

24 

uppnå med den personcentrerade vården och hur och att det funnits tydlighet och utbildning 

under implementeringens gång. 

 

7.3 Personcentrerade processer 

 

Personcentrerade processer innebär de vårdaktiviteter som höjer abstraktionen av den 

personcentrerade vården med betoning på att framhäva patientens egna värderingar och stärka 

dennes delaktighet i vårdens utformning vilket bland annat kräver en god 

kommunikationsförmåga hos sjuksköterskan (McCormack & McCance, 2006). Det som 

framkom i intervjuerna presenteras i följande underkategorier: att lyssna till patienten, att 

utforma sätt att samarbeta och strukturerade aktiviteter. De flesta av respondenterna ansåg att 

personcentrerad vård var när patienten var delaktig i vården men flera refererade även 

personcentrerad vård till de aktiviteter de erbjöd så som morgonsamling eller dagliga 

aktiviteter. 

 

7.3.1 Att lyssna till patienten 

 

I denna underkategori presenteras övergripande reflektioner från respondenterna kring deras 

erfarenhet av att lyssna till patienten och innefattar variation mellan versionerna, egna 

tolkningar, sätt att fånga upp och mer delaktig. 

Under flertalet av intervjuerna framkom det hur viktigt det var att inte bara lyssna till det 

som rapporterades eller journalfördes utan att lyssna på vad patienten själv tyckte och tänkte. 

Det kunde dock finnas en stor variation mellan versionerna vilket respondenterna förknippade 

med att personal antingen utgick ifrån egna tolkningar eller att patientens upplevelse inte alltid 

gick att utgå ifrån beroende på i vilket tillstånd patienten befann sig i som en respondent 

uttryckte enligt följande: 

 

Ibland kan det vara skrivet så att det kanske inte grundar sig helt på det patienten säger utan det kan 

grunda sig på vad du har för föreställning om det hela som personal då…det har inte kommit direkt från 

patienten. Det kan vara fascinerande att se skillnaden och det är ofta en skillnad. 

 

Respondent A 
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Det rådde också samstämmighet hos respondenterna gällande vikten av att aktivt lyssna till 

patienten och ta till vara på det som patienten berättade. Respondenterna hade olika sätt att 

fånga upp patientens upplevelser och erfarenheter, en del lät patienten berätta fritt medan andra 

använde en mall för att fånga upp patientens berättelse om vad denne ansåg sig behöva för hjälp 

samt att vårdplanen utformades utifrån det.  

Respondenterna resonerade också kring att om patienten blir lyssnad till så får denne en röst 

vilket leder till att patienten blir mer delaktig. Trots att alla respondenterna pratade om det 

positiva med att lyssna till patienten och dennes berättelse vittnade flera av dem om situationer 

eller möten där personal pratade med varandra men inte vände sig till patienten och frågade vad 

denne tänkte eller tyckte.  

 

7.3.2 Att utforma sätt att samarbeta 

 

I denna underkategori presenteras övergripande erfarenheter av svårigheter och förutsättningar 

som respondenterna hade kring att utforma sätt att samarbeta och innefattar skilda 

uppfattningar, oförmåga att realitetsanpassa, att invänta rätt tid, att komma överens om att 

man inte var överens och att skapa förtroende. 

Det framkom att respondenterna på flera olika sätt försökte öka patientdelaktigheten men att 

det ibland också var svårt när patienten hade önskemål som inte var adekvata eller då 

uppfattningarna skiljde sig markant från vad personalen såg och vad patienten tyckte. Flera 

respondenter lyfte svårigheterna med när en patient saknade förmåga att realitetsanpassa sig 

och hur de hanterade detta utifrån den situation patienten befann sig i.  Om patienten saknade 

förmågan att realitetsanpassa sig så var det svårt att sätta sig ner tillsammans med patienten och 

göra upp mål för tillfrisknandet eller diskutera vilka insatser en patient behövde med att 

exempelvis betala sina räkningar då patienten tackade nej till detta då hans fru skötte detta, men 

någon fru fanns inte. I sådana situationer sade några av respondenterna att det var bättre att 

avvakta än att försöka lyfta planeringen med patienten då det enbart skulle leda till ilska eller 

aggressivitet. En respondent sade också att det inte alltid var möjligt att komma överens med 

patienten då det ibland rådde olika meningar om exempelvis vårdplanens innehåll men att man 

då kunde komma överens med patienten om att man inte var överens vilket skildras enligt 

följande: 
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Man kan komma överens om att man inte är överens också ibland så man behöver inte vara överens alltid. 

Patienten är ibland inte nöjd med den vårdplan man skriver då man har olika synpunkter på saker och 

ting och det är också bra, då är man överens om att man inte är överens 

 

Respondent G 

 

De flesta respondenterna ansåg att det bästa sättet för att kunna samarbeta var att först skapa en 

relation och bilda allians med patienten och det gjorde man genom att ta sig tid för patienten 

och skapa ett förtroende. En respondent försökte beskriva hur hen genom att anta rollen som 

medmänniska istället för sjuksköterska, försökte skapa en relation genom att ha så 

förutsättningslösa samtal som möjligt med patienten.  

 

”Det är mycket den här personliga kontakten att du kan bygga upp ett förtroendekapital tillsammans med patienten 

och då kan du ju arbeta vidare” 

Respondent A 

 

7.3.3 Strukturerade aktiviteter 

 

Övergripande strukturerade aktiviteter som presenteras under denna underkategori är ett dagligt 

samtal, patientforum, teamarbete och självvald inläggning.   

Respondenterna nämnde alla olika aktiviteter som de förknippade med personcentrerad vård 

eller som införts i samband med implementeringen av den personcentrerade vården. Det 

dagliga samtalet var något som implementerats i samband med den personcentrerade vården 

och innebar att alla patienter skulle erbjudas ett samtal dagligen vilket ansågs bidra till mindre 

frustration och bättre möjligheter för patienten att hantera dagen. En respondent tyckte att dessa 

samtal först kunde upplevas som en ökad arbetsbelastning för personalen men att samtalet i sig 

kunde innebära att resten av dagen blev mindre stressad och att man egentligen sparade in tid 

vilket uttrycktes enligt följande citat: 

 

Det kan ju upplevas som att det blir en arbetsbelastning men oftast sparar man ju in tid på det därför att 

om man erbjuder det här samtalet så kanske det räcker för att patienten skall liksom fixa resten av dagen.  

Respondent D 

 

Några respondenter sade dock att det inte alltid erbjöds samtal då det ibland glömdes bort eller 

inte hanns med men att man arbetade för att det skulle fungera.  
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Några avdelningar hade en brukarinflytandesamordnare, en person med egen erfarenhet av 

att vårdas inom psykiatrin, som en gång i veckan tillsammans med avdelningens chef höll ett 

patientforum där patienter fick komma med frågor, förslag och synpunkter på avdelningen. 

Dessa synpunkter låg sedan till grund för avdelningens förbättringsarbete gällande aktiviteter 

och utformning.  Ytterligare aktiviteter som respondenterna nämnde var att de arbetade i team 

där patienten var en del i teamet. Några respondenter sade att teamet bestod av experter. 

Sjukvårdspersonalen hade expertkunskaper om vård och behandlingar och patienten var expert 

på sig själv. Teamarbetet innebar till skillnad från tidigare att patienten var delaktig i 

planeringen och utformningen av sin vård. Utöver dessa aktiviteter nämnde några respondenter 

också att de erbjöd självvald inläggning för patienter. Där patienten själv vid behov kunde 

skriva in sig i heldygnsvården vilket respondenterna kopplade ihop med den personcentrerade 

vården.  

 

7.4 Utfall 

 

Med utfall menas det förväntade resultatet av att arbeta personcentrerat. I resultatet utvärderas 

tillfredställelse hos patienter och hälso- och sjukvårdspersonal samt engagemang och 

delaktighet. Det resultat som respondenterna ansåg att den personcentrerade vården har 

förekommer eller nämns ibland även under de andra kategorierna i ramverket för 

personcentrerad vård vilket beror på att ramverket inte kan separeras utifrån respektive kategori 

utan att de tillsammans bildar en helhet (McCormack & McCance, 2006).  

 

7.4.1 Vinster 

 

De vinster som presenteras under denna kategori är ökad delaktighet, bättre relationer, 

mindre tolkningar, mindre stress och yrkesstolthet och glädje.  

Flera av respondenterna ansåg att det innan införandet av personcentrerad vård fanns ett stort 

utrymme för egna tolkningar och spekulationer om patienterna då patienterna inte var 

närvarande vid ronder eller upprättandet av vårdplaner.  Införandet av personcentrerad vård har 

bidragit till att patienterna nu medverkar på ett annat sätt än tidigare och därmed har personalens 

egna tolkningar och spekulationer minskat. Några respondenter ansåg också att den ökade 

patientdelaktigheten också haft en positiv effekt på avdelningens utformning och utbud då 

patienternas synpunkter togs till vara på.  
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Flera respondenter berörde också att relationen till patienten förbättrades i och med att det 

fanns mer tid avsatt för patienten. Relationen beskrevs som en investering där man byggde upp 

ett förtroende som förenklade ett fortsatt samarbete vilket uttrycktes av en respondent enligt 

följande: 

 

Avsevärt mer tid som går att avsätta, möjligheterna ökar. Och du …också fokuserar mer på enskilda 

patienterna…och du kan också jämfört med tidigare så kan du lära känna patienten. Du har byggt upp ett 

förtroendekapital ...det är ju grunden för att kunna gå vidare. 

  

Respondent A 

 

Flera av respondenterna resonerade kring att det kan kännas som en arbetsbelastning vid en 

första början att arbeta personcentrerat och hinna samtala med patienterna men att det i 

slutändan ändå ledde till mindre stress för både patienten och dem själva då patienterna blev 

lugnare av de insatser som sattes in. Några av respondenterna reflekterade även kring hur 

uppskattat det var när man som personal lyssnade på patienten och ville veta hur de upplever 

saker och ting och att man som personal också kunde känna mer yrkesstolthet och glädje i 

arbetet då man arbetade tillsammans med patienten. 

 

Det blir en bättre känsla av att vad har jag som sjuksköterska eller skötare eller kurator gjort när jag har 

kunnat jobba tillsammans med patienten. Jag tror att man kan räta på ryggen och gå hem och komma till 

sitt arbete med en annan yrkesstolthet än tidigare 

 

Respondent H 

8. Diskussion 

 

8.1 Metoddiskussion 

 

Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det är viktigt att forskaren funderar på hur studien 

utförs på bästa sätt och inte på förhand väljer att den skall genomföras via intervjuer enbart 

grundat på att forskaren gillar samtal med människor eller vill undvika en kvantitativ forskning 

i största allmänhet. Det krävs goda skäl till valet som forskaren gör och det bör vara i samklang 

med det aktuella forskningsämnet.  

Vidare kan kvalitén i kvalitativa studier granskas utifrån Trovärdighet, Pålitlighet och 

Bekräftelsebarhet (Polit & Beck, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). Trovärdighet innebär 



 
 

29 (40) 
 

 

29 

att valet av forskningsmetod är tydligt motiverad och att författaren redogjort för på vilket sätt 

den svarar på studiens syfte och dess forskningsfrågor. (Polit & Beck, 2017; Mårtensson & 

Fridlund, 2017). I föreliggande studie sökte författaren få svar på forskningsfrågan om ”hur 

personcentrerad vård erfars” vilket gjorde att en kvalitativ intervjustudie bedömdes vara 

adekvat. Författaren använde sig av ett ändamålsenligt urval vilket innebar ett urval som var 

representativa för studiens syfte. Polit och Beck (2017) skriver att en stor urvalsvariation med 

olika bakgrund och erfarenheter kan berika perspektiven kring det som studeras. 

Respondenterna i denna studie representerade sex olika enheter och hade alla varierande 

erfarenhet och antal år som verksamma sjuksköterskor. En del hade specialistkompetens medan 

några var nyutexaminerade sjuksköterskor. Vissa respondenter hade gått en fördjupad 

utbildning i personcentrerad vård medan andra hade med sig sina kunskaper från antingen grund 

eller specialistutbildningen. Flertalet respondenter arbetade kliniskt och nära patienterna och 

några innehade en chefsposition vilket tillförde ett brett perspektiv kring personcentrerad vård 

och dess implementering, till studien. Gemensamt för respondenterna var att de alla arbetade 

på enheter som profilerade sig med personcentrerad vård. 

Studien bygger på åtta respondenters erfarenheter vilket kan vara en styrka och en svaghet i 

studien. Det går inte att med säkerhet påstå att det finns en mättnad av data eller att ingen ny 

information skulle framkommit om det tillkommit fler respondenter, men som författaren redan 

nämnt tidigare i arbetet så var syftet med studien att beskriva respondenternas varierande 

erfarenheter kring ämnet och inte kvantifiera hur många som tyckte lika eller olika. Polit och 

Beck (2017) skriver att det inte finns några klara direktiv kring antalet respondenter men att 

målet är att nå en mättnad av data vilket innebär att ingen ny information skulle framkomma 

även om ytterligare respondenter tillkom. 

Polit och Beck (2017) skriver att olika typer av felvinklingar eller partiskhet, även kallat 

bias, kan påverka och till och med hota en studies trovärdighet. Bias kan bland annat uppstå när 

respondenter känner behov av att ”svara rätt”, att fel urval gjorts eller när författarens egna 

förväntningar eller erfarenheter framträder så att det i sig påverkar respondenternas svar. De 

respondenter som medverkade i studien gjorde det frivilligt.  Några av respondenterna arbetade 

på en angränsande enhet där relationen till författaren kan beskrivas som kollegial men ingen 

av dem var på något sätt i beroendeställning till författaren. Att författaren valde att inkludera 

dessa var för att tillföra bredd till studien och för att få tillräckligt med informanter, vilket redan 

från början var en svår uppgift. 

Något som kan ha haft inverkan på intervjuerna var att några respondenter inte hunnit 

förbereda sig på intervjun då de tackade ja till att medverka när författaren var på plats och 
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några av respondenterna representerade en enhet som var relativt nyöppnat, vilket kan ha 

påverkat hur de svarade på frågorna och framställde sina åsikter om personcentrerad vård och 

hur det tillämpades på avdelningen. Det kan vara svårt att vara kritisk som nyanställd och 

samtidigt kan också en nystartad avdelning föranleda att allt upplevs extra positivt. Vidare kan 

författarens intresse för personcentrerad vård påverkat respondenterna och deras svar, genom 

att de kanske inte ville beskriva personcentrerad vård som annat än positivt. 

Pålitlighet kan frambringas genom att författaren beskriver sin förförståelse och tidigare 

erfarenhet av ämnet.  Samt lyfta hur detta eventuellt kan ha påverkat insamling och analys av 

data samt om resultatet blivit detsamma även om studien utförts vid senare tillfälle vid liknande 

omständigheter (Polit & Beck, 2017; Mårtensson & Fridlund, 2017). Syftet med studien var 

från början att undersöka sjuksköterskors kunskaper om personcentrerad vård genom att utgå 

från författarens egna erfarenheter.  Men syftet formulerades om till att undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter utav personcentrerad vård för att fånga in respondenternas 

erfarenheter och inte författarens egna antaganden.  

Författarens egna erfarenhet av den personcentrerade vården i den psykiatriska kontexten 

har dock bidragit till att det varit enklare att följa med och förstå det som respondenterna berättat 

under intervjuernas gång och även vid bearbetningen av datan. Mycket av det som framkom 

var sådant författaren kunde stämma in i och som bekräftade förförståelsen. Men studien och 

dess resultat har också bidragit till nya erfarenheter hos författaren som att det bland annat finns 

en utbredd kunskap om personcentrerad vård och ett stort engagemang att utveckla den inom 

den psykiatriska vården. Det är svårt att svara på om resultatet skulle bli detsamma vid en senare 

undersökning då upplevelser och erfarenheter hos respondenter kan förändras med tiden, men 

resultatet skulle förmodligen inte ha några markanta skillnader. 

Bekräftelsebarheten förstärks om analysens process tydligt beskrivs och att författaren under 

hela forskningsprocessen håller sig så neutral som möjligt och inte påverkar datan. Resultatet 

som presenteras i studien skall representera det som respondenterna förmedlade och inte något 

som uppfunnits av författaren (Mårtensson & Fridlund, 2017; Polit & Beck, 2017). Författaren 

valde att använda en deduktiv ansats då det fanns en väl formulerad teori kring vad som krävs 

för en personcentrerad vård. För att sedan i nästa steg skapa underkategorier genom en induktiv 

ansats för att få en mindre styrd analys av datan som intervjuerna utmynnade i.  Författaren har 

vidare försökt att tydligt beskriva tillvägagångssättet vid tillämpningen av den deduktiva 

ansatsen, där datamaterialet fördes samman med den teoretiska referensramen och dess 

huvudkategorier. För att sedan i nästa skede beskriva hur den induktiva metoden användes när 

respektive huvudkategoris innehåll kategoriserades in i underkategorier som visas i ett exempel 
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i bilaga 5. Författaren har under studiens gång försökt förhålla sig neutral till det som 

framkommit och har inte lagt till eller förvrängt det materialet som utmynnat ur intervjuerna. 

Författaren har ensam genomfört analysen vilket bör beaktas inför resultatets tillförlitlighet. 

Enligt Elo och Kyngäs (2014) är det lämpligt att fler än en person utför analysen av datan för 

att höja förståelsen av innehållet och minska graden av personliga tolkningar, men författaren 

har redogjort för hur dataanalysen gått till och granskning och diskussion av analysen har gjorts 

av handledare och av opponent vid ett mittseminarium. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av personcentrerad vård inom den 

psykiatriska vården. De centrala fynden i resultatet kommer att diskuteras i relation till 

McCormack och McCance (2006) ramverk för personcentrerad vård samt annan relevant 

forskning.  

När man tittar på resultatet utifrån McCormack och McCances (2006) ramverk för 

personcentrerad vård så har de fyra grundpelarna beskrivits.  Respondenterna har skildrat deras 

engagemang för patienterna och hur de genom reflektion och intresse använder sig själva som 

verktyg för att skapa tillit och samarbete, de har vidare förklarat hur implementeringen och 

utvecklandet av den personcentrerade vården på olika sätt påverkats av olika faktorer och sedan 

beskrivit olika aktiviteter och kopplat ihop dessa med de vinster som den personcentrerade 

vården upplevdes ha. McCormack och McCance (2006) skriver att grundpelarna i ramverket 

står i relation till varandra och att var och en behöver övervägas för att nå önskat utfall av 

personcentrerad vård.  

Respektive kategori i ramverket genererade olika mycket innehåll. Den kategori som hade 

mest innehåll var miljö och de kategorier som genererade minst innehåll var förutsättningar 

och utfall. Att miljö var den kategori som genererade mest innehåll kan bero på att det var en 

av frågorna som ställdes i intervjun och att det fanns många åsikter om hinder eller möjligheter 

för personcentrerad vård och dess implementering. Att kategorin förutsättningar fick mindre 

innehåll kan tänkas bero på att det inte fanns en sådan tydligt formulerad fråga utan att det 

material som framkom under den kategorin var sådant som spontant framkom under 

intervjuernas gång och att innehållet under kategorin utfall också blev lite mindre kan bero på 

att respondenterna inte arbetat personcentrerat så pass länge så att de kunnat dra några 

fullständiga slutsatser om dess utfall. 
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Utöver de frågeställningar som studien avsåg besvara, framkom det både i studiens bakgrund 

och under intervjuerna, att det fanns en utbredd uppfattning om att man som personal redan 

innan implementeringen arbetade personcentrerat och att det var självklart att man skulle arbeta 

så. Att personal inom den psykiatriska vården upplever att de redan arbetar personcentrerat kan 

enligt Borg et. al. (2009) bero på att man länge arbetat utifrån en holistisk och humanistisk 

värdegrund där fokus legat på att värdera hela personen och att fokusera på personen snarare 

än sjukdomen. Det som däremot har saknats har varit konkreta arbetssätt och metoder som 

specifikt kunnat visa på hur man i praktiken gjort för att efterleva dessa värderingar vilket 

bidragit till ett glapp mellan teori och praktik (Borg et. al., 2009). Med det som bakgrund kan 

det förstås att personal ofta anser att den personcentrerade vården inte är något nytt i sig, men 

att det i och med införandet av personcentrerad vård arbetats fram metoder och rutiner för att 

förtydliga vad det är man gör, vilket respondenterna i studien gjort genom att de beskrivit olika 

strukturella aktiviteter. McCormack och McCance (2010) benämner dessa aktiviteter som 

personcentrerade processer vilket är en av de förutsättningar som krävs för en personcentrerad 

vård.  Enligt McCormack och McCance syftar dessa processer till att konkretisera och 

omvandla teorin om personcentrerad vård till praktiken. I denna studies bakgrund framkommer 

det även att Price (2006) anser att begreppet personcentrerad vård haft en stor genomslagskraft 

inom vården men att det på grund av att begreppet saknat en tydlig definition inte kunnat 

omsättas i praktiken. I motsats till det Price skriver så har det i denna studie inte framkommit 

att det föreligger någon större oklarhet kring varken begreppet eller sjuksköterskornas 

erfarenhet av personcentrerad vård i förhållande till den teoretiska referensram som använts 

som stöd i studien. Sjuksköterskorna kunde redogöra för begreppets innebörd men också hur 

de praktiskt arbetade med detta vilket kan tolkas som att begreppet faktiskt kunnat omsättas i 

det kliniska arbetet. 

En av frågeställningarna som denna studie avsåg att söka svar på var vad den 

personcentrerade vården innebar för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård. Flera av 

respondenterna fokuserade på partnerskapet och att bygga en allians med patienten. De nämnde 

att förtroendet var det som möjliggjorde ett gott samarbete. Men flera av respondenterna ansåg 

också att patienternas ökade delaktighet vid upprättande av vårdplan också var en bidragande 

faktor till ett förbättrat samarbete. Wolf et. al.  (2017) skriver att det finns två typer av 

partnerskap, det formella och det informella. Det informella partnerskapet bygger enligt 

författarna på en personlig koppling och ett förtroende som uppstår i samspel mellan 

vårdpersonal och patient. Det formella partnerskapet handlar om de strukturerade arbetssätten 

för att upprätthålla relationen mellan parterna med fokus på målsättning, vårdplanering och 
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dokumentation. Jag tycker mig se en koppling mellan det som framkommer i resultatet och det 

som Wolf et.al. skriver om de olika partnerskapen. Flera av respondenterna lyfte ju inte bara 

samarbetet med patienten kring vårdens utformning utan även hur de specifikt gjorde för att 

skapa ett förtroende hos patienten och hur de utöver samtalsmallar och annat även försökte 

skapa en relation till patienten genom att ta sig tid för patienten och ha förutsättningslösa samtal 

vilket antyder ett intresse för att lära känna patienten på ett djupare plan än de kanske skulle 

gjort om de bara arbetat utifrån det formella partnerskapet. 

En ytterligare frågeställning som denna studie avsåg att besvara var vilka hinder eller 

förutsättningar som respondenterna upplevde fanns för att bedriva personcentrerad vård inom 

den egna arbetsplatsen. Det framkom bland annat att det fanns faktorer som respondenterna 

ansåg försvårade arbetet med den personcentrerade vården då det inom den psykiatriska 

kontexten inte alltid var patienter som vårdades frivilligt. Dock utgjorde varken den 

psykiatriska kontexten eller tvångsvården i sig ett hinder enligt dem för att bedriva en 

personcentrerad vård. Respondenterna i denna studie, anpassade sig när patienten hade svårt att 

fatta rimliga beslut och om möjligt avvaktade de med eventuella beslutsfattanden tills dess 

patienten var kapabel att medverka. Vilket är i överenstämmelse med vad som framgår i Lagen 

om psykiatrisk tvångsvård (LPT, SOSFS 2008:18 kap. 3, 4§) att det så långt som möjligt skall 

upprättas en vårdplan i samråd med patienten. Utöver detta var det också en av respondenterna 

som menade att om det fungerar att arbeta personcentrerat inom somatiken så ska den 

psykiatriska kontexten inte heller utgöra ett hinder.   I en studie av Borg et.al. (2009) framkom 

det att det inom den psykiatriska vården traditionellt sätt antagits att patienter saknat förmågan 

att fatta egenhändiga beslut på grund av sin sjukdom vilket resulterat i att vårdpersonal tagit en 

mer styrande roll. Men jag tycker att det respondenterna beskriver kring att anpassa och vänta 

in patienten, samt att den psykiatriska kontexten inte utgör ett hinder för att kunna arbeta 

personcentrerat tyder på att personalen snarare värdesätter och vill att patienten ska vara 

delaktig och att det finns en tro på att patienten kan fatta egna beslut men att det måste ske vid 

rätt tillfälle för patienten. 

Respondenternas erfarenhet kring implementeringen av personcentrerad vård var att det 

endast var möjlig om all vårdpersonal fick samma utbildning om den personcentrerade vårdens 

innebörd och att alla, inklusive chefer och läkare bidrog till att eftersträva dess utveckling. Det 

fanns dock skilda åsikter hos respondenternas då en del tyckte att läkarna var lika engagerade i 

utvecklingen av den personcentrerade vården som de andra medan en respondent ansåg att 

läkarna var den grupp som var minst engagerad och utgjorde det största hotet mot 

implementeringen. Övriga faktorer som respondenterna ansåg påverkade implementeringen var 

https://www.socialstyrelsen.se/SOSFS
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engagemanget och förståelsen för vad den personcentrerade vården kunde bidra med hos 

kollegorna samt tidsaspekten för implementeringen. I en avhandling av Alharbi (2014) 

framkom på liknande sätt att engagemang, tid och kultur hade en inverkan på implementeringen 

av personcentrerad vård.  Dessa faktorer kunde utgöra både hinder eller möjligheter för 

implementeringen och berodde bland annat på den rådande kulturens flexibilitet, tiden som 

avsattes för implementering och personalens engagemang och förståelse för den 

personcentrerade vårdens effekter. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

 

Resultatet av denna studie och även det teoretiska ramverk som använts som stöd kan vara till 

hjälp för de verksamheter där man planerar att införa personcentrerad vård och visar tydligt på 

att utbildning, tid och konkreta arbetssätt är viktiga instrument för att skapa förståelse för 

begreppet personcentrerad vård och för att implementeringen ska gå smidigt. Vidare bör den 

som ansvarar för implementeringen inte anta att det räcker med att använda begreppet 

personcentrerad vård för att vården skall bli personcentrerad utan att det också krävs att 

begreppet personcentrerad vård konkretiseras genom att upprätta rutiner och arbetssätt för hur 

man faktiskt arbetar personcentrerat i praktiken. 

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

 

Ytterligare forskning kring implementering och praktisk tillämpning av personcentrerad vård i 

en psykiatrisk vårdkontext är nödvändig för att ta reda på hur begreppet personcentrerad vård 

konkretiseras så att det inte riskerar att bli ett luddigt begrepp utan någon vidare substans. Denna 

studie belyser ett fåtal respondenters erfarenheter av personcentrerad vård men för att få ett 

bredare perspektiv på hur implementering, tillämpning och effekten av personcentrerad vård 

inom den psykiatriska vården i Sverige ser ut så skulle en kvantitativ metod med enkäter till 

både personal och patienter vara av intresse. 

 

9. Slutsats 

 

Resultatet i föreliggande studie visar på att personcentrerad vård är viktig då det leder till 

positiva effekter för både patienter och personal och att den psykiatriska kontexten i sig inte 
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utgör ett hinder för att kunna arbeta personcentrerat. De förutsättningar som krävs för att kunna 

implementera och arbeta personcentrerat är att sjuksköterskan utöver intresse och engagemang, 

också kan använda sig själv som verktyg för att skapa tillit i relationen till patienten. 

Sjuksköterskan behöver vara lyhörd för att kunna flytta fokus från sin egen uppfattning eller 

tolkning och för att kunna ta in det patienten förmedlar men även ha förmåga att stanna upp och 

reflektera över om det som hen gör är det bästa för patienten, vilket det kanske inte alltid är.  

Utöver detta krävs det också att all övrig personal engageras och får samma utbildning för att 

skapa en djupare förståelse för innebörden av en personcentrerad vård och för att alla ska arbeta 

åt samma håll.   
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   Bilaga 1. Informationsbrev till verksamhetschef  

 

Hej, 

Jag heter Therese Nordin och är leg. Sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska i 

psykiatrisk vård på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och skall skriva min magisteruppsats som 

kommer att beröra ”Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter utav personcentrerad 

vård inom den psykiatriska vården”.  

 

För att få svar på min forskningsfråga söker jag kontakt med sju till tio sjuksköterskor inom en 

verksamhet som profilerar sig med att bedriva personcentrerad vård och som kan tänka sig 

medverka i en intervjustudie.  

Därför önskar jag nu få ditt medgivande som verksamhetschef att kontakta enhetschefen på er 

avdelning XX för att kunna nå kontakt med sjuksköterskor för intervju där.  

 

I medföljande bilagor (Bilaga 2) finner du formulär där du antingen medger eller avslår min 

förfrågan. Tacksam om du därefter återsänder formuläret till mig i det förfrankerade kuvertet. 

Översänder även för din kännedom informationsbrev till sjuksköterskor (bilaga 3).  Har du 

några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta mig via telefon eller e-post.  

 

Med vänlig hälsning 

 

Student                                                      Handledare 

Therese Nordin                                          Mats Ewertzon 

Titel leg. sjuksköterska, fil kand                Titel leg.sjuksköterska., lektor,  fil.doktor.                                       

Tfn 0728417686                                         Tfn 08-555 050 53                                                                               

  

e-post: therese.nordin@sll.se                     e-post: mats.ewertzon@esh.se 
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 Bilaga 2. Medgivande av verksamhetschef  

 

”Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter utav personcentrerad vård 

inom psykiatrisk vård”.  

 

Ert medgivande 

  Medgives 

  Medgives ej 

 

 

_____________________             _____________________              

Ort                                                  Datum 

______________________________________________ 

Underskrift 

_________________________________________________ 

Namnförtydligande och titel 

 

 

_____________________________________________ 

Verksamhetsområde 
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    Till dig som är sjuksköterska! 

 

Bilaga 3. Förfrågan om deltagande i intervjustudie för sjuksköterskor inom psykiatrisk vård 

 

Hej,  

Jag heter Therese Nordin och är leg. Sjuksköterska. Jag studerar till specialistsjuksköterska i 

psykiatrisk vård på Ersta Sköndal Bräcke Högskola och skall skriva min magisteruppsats som 

kommer att beröra ”Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter utav personcentrerad vård 

inom den psykiatriska vården”. För att få svar på min forskningsfråga önskar jag komma i 

kontakt med sjuksköterskor inom en verksamhet som profilerar sig med att bedriva 

personcentrerad vård och som kan tänka sig medverka i en intervjustudie. Ditt deltagande är 

viktigt för att kunna få kunskap om hur den personcentrerade vården erfars av sjuksköterskor 

inom psykiatrisk vård samt belysa vilka förutsättningar och hinder som finns för att kunna 

bedriva den. 

 

Medverkan i studien innebär att du kommer få vara med om en intervju som tar cirka 45–60 

minuter. Intervjuerna kommer att spelas in och sparas på en diktafon som förvaras oåtkomligt 

för obehöriga. Namn eller andra personuppgifter som visar vem som har blivit intervjuad 

kommer inte att antecknas. När alla intervjuer är genomförda och resultatet av intervjuerna, dvs 

uppsatsen blivit godkänd kommer rapporten publiceras och finnas tillgänglig i pappersformat 

och elektroniskt. De inspelade intervjuerna kommer därmed raderas. Det är Therése Nordin 

som kommer att utföra intervjuerna.  

 

Ditt deltagande i denna undersökning är frivilligt och Du kan när som helst avbryta Din 

medverkan utan förklaring. Är du intresserad av att delta eller har några övriga frågor så 

kontakta Therése Nordin för att komma överens om tid och plats för intervjun. 

 

Handledare:                                                                   Student: 

Mats Ewertzon, leg.sjuksköterska, lektor, fil.doktor.   Therése Nordin , leg. sjuksköt., fil kand. 

Tel. 08-555 050 53                                                        Tel. 0728-4176867 

E-post: mats.ewertzon@esh.se                                      E-post: therese.nordin@sll.se 
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Bilaga 4. Intervjuguide 

 

Vad innebär begreppet personcentrerad vård för dig?  

  

Vill du berätta om hur ni arbetar med personcentrerad vård på er avdelning/ mottagning?  

  

Vilka förutsättningar eller hinder upplever du att du har/ haft för att arbeta och utveckla den 

personcentrerade vården? (tid, kunskap, utbildning) 

 

Generella frågor 

Kön? 

Yrkeserfarenhet/ antal år i yrket? 

Erfarenhet som sjuksköterska i ett annat land? 

Specialistutbildning/ område? 
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BILAGA 5 Exempel på kategorisering 

 

Meningsbärande enhet Kod Underkategori Kategori 

Inom just den psykiatriska 

vården kan jag tycka är när 

en patient är inlagd på LPT 

och inte vill vara här ehh 

och inte har någon 

sjukdomsinsikt…hur gör 

man en sån person delaktig 

i vården? 

Svårt att göra en patient 

delaktig när denne vårdas 

mot sin vilja. 

Hinder Miljö 

Man blir avbruten så många 

gånger att det inte känns 

som att man kommer någon 

vart …vilket ju blir stress, 

då känns det ju inte som om 

vården blir personcentrerad 

utan man bara släcker 

bränder 

Man blir avbruten och 

hinner inte med. 

Hinder Miljö 

Men läkargruppen de är 

mindre delaktiga i det hela 

så då har vi lite hinder när 

läkare kör sitt eget race och 

de har mindre kunskap om 

personcentrerad vård. 

Läkarna är inte lika 

delaktiga.  

Hinder Miljö 

Så att all personal har fått 

samma utbildning, samma 

information, samma 

diskussionsmöjligheter och 

att man har bollat och sedan 

så har det varit väldigt 

tydligt 

Alla har fått samma 

utbildning och 

förutsättningar 

Möjliggörare Miljö 

 


