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Abstrakt 

Bakgrund: Malaria är en infektionssjukdom som varje år dödar flera miljoner 

människor. Ghana är ett hårt drabbat land där hela befolkningen befinner sig 

i riskzonen för att bli smittade av malaria. Sjuksköterskor i Ghana möter 

varje dag människor med malarialiknande symtom från olika kulturella 

bakgrunder. I mötet med dessa patienter är det betydelsefullt att ge 

personcentrerad vård, vilket innebär att förstå, synliggöra och bekräfta 

patienten i dennes situation. 

Syfte: Syftet med denna empiriska studie var att beskriva personcentrerad vård i 

mötet med människor med malarialiknande symtom i Ghana. 

Metod: En fenomenologisk kvalitativ studie har genomförts med 10 

semistrukturerade intervjuer med 13 deltagare. Av deltagarna som 

ursprungligen kom från Ghana var 9 kvinnor och 4 män, i åldern mellan 25 

och 63 år. Datainsamlingen hämtades från tre olika vårdinrättningar i Accra. 

Analysen genomfördes med meningskoncentrering utifrån Kvales metod. 

Den teoretiska utgångspunkten baseras på delar av Watsons caritas process.   

Resultat: Ur det sammanställda resultatet framkom två huvudteman. Det första temat 

var” Patienten som en unik individ” och den andra var ”En god relation”. Ur 

dessa två huvudteman framträdde fem kategorier: Möta personen utifrån 

dennes förutsättningar, Uppmuntran till delaktighet i sin egen vård, 

Anhörigas roll i patientens vård, Sjuksköterskans förhållningssätt samt 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient. Resultatet visade att 

sjuksköterskor i Ghana ser patienten som en unik individ och strävar efter en 

god relation för att kunna ge personcentrerad vård. 

Diskussion: I diskussionen bearbetas deltagarnas exempel på hur de förhöll sig till 

patienten med hjälp av personcentrerad vård. Språkförståelsens betydelse, 

anhörigas roll samt vikten av att vara genuint närvarande är några av de 

ämnen som lyfts fram. 

Nyckelord: Ghana, malaria, personcentrerad vård, vårdrelation. 
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Abstrakt 
Background: Malaria is an infection disease that annually kills millions of people. Ghana 

is among the affected countries where the population is at risk of becoming 

infected with malaria. The nurses in Ghana meet people with malaria-like 

symptoms from different cultural backgrounds on a daily basis. When 

meeting these patients it is important for the nurse to provide person-

centered care, which means to understand, see and confirm the patient in 

his/her situation. 

Aim: The purpose of this empirical study was to describe the person-centered care 

when meeting people with malaria-like symptoms in Ghana. 

Method: A phenomenological qualitative study was carried out with10semi-

structured interviews with 13participants.The participants, whom all 

originated from Ghana, were between the ages 25 to 63. 9 of them were 

women and 4 were men. The data was collected on three different health 

care facilities in Accra. The data analysis was conducted with meaning 

condensation by Kvale’s method. The theoretical platform was based on 

elements of Watson's caritas process. 

Result: Two main themes were revealed from the results. The first theme was “The 

patient as a unique individual” and the second was “A good relationship”. 

Five categories emerged from these two themes: Meet the person on his/her 

conditions, Encourage participation in their own care, The family’s role in 

the care of the patient, The nurse's approach and The interaction between 

nurse and patient. The results indicated that nurses in Ghana see the patient 

as a unique individual and strive for a good relation in order to provide a 

person-centered care. 

Discussion: Examples on how nurses related to the patients in a person-centered way are 

processed in the discussion. Some of the subjects that are highlighted are: 

The importance of understanding the language, the relatives’ role and the 

impact of being genuinely present. 

Key words: Ghana, malaria, nurse-patient relationship, person-centered care. 
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1 Inledning 

Malaria är en av de vanligast förekommande infektionssjukdomarna i världen. Varje år 

insjuknar flera hundra miljoner människor och över en miljon dör till följd av sjukdomen. De 

flesta som drabbas är små barn i Afrika söder om Sahara. Ghana är ett av flera länder som 

årligen drabbas hårt av malaria och många unga människor dör enligt World Health 

Organisation (2008) till följderna av sjukdomen. Sjukdomen är den vanligaste dödsorsaken 

hos barn under fem år. Många framgångsrika insatser och kampanjer har gjorts för att 

preventivt motverka malaria-spridningen, speciellt bland barn och gravida kvinnor. Trots 

detta är 40 % av alla som uppsöker vårdcentralerna i Ghana malariasmittade (WHO, 2008). 

Sjuksköterskor som arbetar på dessa vårdcentraler möter dagligen patienter med symtom som 

liknar influensa det vill säga feber, frossa, kräkningar, huvudvärk och värk i kroppen. Hos 

barn kan symptomen vara mer ospecifika med feber, hosta eller diarré.  

I Ghana finns många olika kulturer och flera olika språk talas. Författarna har ett 

gemensamt intresse för personcentrerad vård samt en nyfikenhet om hur sjuksköterskor i 

andra delar av världen tillämpar denna typ av vård. För att få en förståelse för hur 

sjuksköterskan möter malariadrabbade människor från olika kulturer och hur hon bygger upp 

och skapar en personcentrerad vård i ett mångkulturellt land har vi valt att göra vår studie i 

Ghana. Studien har blivit möjlig genom ett stipendium från Sida; Minor Field Study (MFS).  

Då stipendiet förutsätter att studien genomförs i ett utvecklingsland samt då författarna hade 

kontakter i Ghanablev det naturligt att välja detta land. Studien genomfördes under 9 veckor 

mellan september och november 2011.Vår förhoppning var att denna studie skulle berika oss 

som sjuksköterskor i framtiden då vi fått en inblick om hur sjuksköterskor i Ghana tillämpar 

personcentrerad vård.  

2 Bakgrund 

Ghana ligger på Afrikas västkust vid Guineabukten och huvudstaden Accra är belägen österut 

vid kusten. Landet är hälften så stort som Sverige och har en befolkning på över 24 miljoner 

människor (Landguiden, 2011). Ghana är ett mångkulturellt land med 50 till 100 skilda 

folkslag som talar olika språk och dialekter. Under många år styrdes Ghana som en koloni av 

européer, främst britter. Engelskan är idag det officiella språket som hjälper till att förena 

landet. Ghana har under många år exporterat guld och kakao. För några år sedan hittades stora 

mängder olja utanför landets kust vilket spås gynna Ghanas ekonomi stort. Under 1980-talet 

var Ghana ett av världens tio fattigaste länder, men idag finns goda förutsättningar att ta sig ur 
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fattigdomen. Landet styrs demokratiskt och varken konflikter eller korruption har tyngt landet 

i vidare utsträckning (Landguiden, 2011). 

2.1 Malaria 

Malaria är en växande infektionssjukdom som årligen påverkar över en miljard människor 

världen över (Williams, Martina, Cumming & Hall, 2009). I dessa länder är det den vanligaste 

dödsorsaken och varje år dör över en miljon på grund av följderna av sjukdomen. Den 

malariarelaterade vården kostar länderna i Afrika stora summor. Dessa pengar skulle, förutsatt 

malariaprofylax så som myggnät, kunna användas till att på olika sätt hjälpa människor ur 

fattigdom. Malaria är en sjukdom där kunskap om både förebyggande åtgärder och botemedel 

finns (Williams, Martina, Cumming & Hall, 2009). 

Malarian i Ghana är utbredd och hela befolkningen beräknas vara i riskzonen för att bli 

smittade (Department for International Development, 2011). Likt andra drabbade länder har 

Ghana utformat ett nationellt malariaprogram för preventivt arbete mot malariaspridning. 

Malariabekämpningen har nått visst genomslag men brist på ekonomiska och mänskliga 

resurser hindrar landet från ytterligare framgångsrik bekämpning(Department for 

International Development, 2011).  

2.1.1 Etiologi 

Malaria uppstår på grund av en encellig organism som kallas plasmodium, vilken infekterar 

de röda blodkropparna (Smittskyddsinstitutet, 2011). Parasiten finns i olika arter och 

Plasmodium faciliparum är den art som är vanligast i Afrika. Det är den art som är farligast 

och som orsakar flest dödsfall. Sjukdomen är vektorburen och sprids till människan via 

myggor. Malaria är vanlig i tropiska länder där dåliga sanitära förhållanden råder och där 

stilla vattendrag förekommer i stor utsträckning(Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Parasiten injiceras av en infekterad mygga in i blodbanan, hos människan förökar den sig i 

levern för att sedan ta sig ut i blodbanan igen (Läkare utan gränser, 2011). Parasiten fortsätter 

att angripa och föröka sig i de röda blodkropparna. När dessa till slut spricker sprids 

parasiterna vidare ut i blodet för att angripa fler röda blodkroppar. En icke infekterad mygga 

som sticker en malariasmittad person blir själv infekterad och för vidare smittan vid nästa 

stick(Läkare utan gränser, 2011). Enligt Brasil, da Pina Costa, Pedro, da Silveira Bressan, da 

Silva, Tauil& Daniel-Ribeir (2011) definieras inkubationstiden av malaria som tiden från 

sticket från den infekterade myggan tills personen visar de första symtom. Oftast sträcker sig 

denna tidsperiod mellan två till fyra veckor, men inkubationstiden kan vara så länge som ett år 

i vissa fall.   
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2.1.2 Symptombild 

Hos vuxna är feber, frossa, kräkningar samt huvudvärk de vanligaste symtom medan barn har 

mer ospecifika och individuella symtom (Cowman & Crabb, 2006). Om inte behandling ges i 

tid kan hjärnan angripas, vilket leder till cerebral malaria. Barn som drabbats av cerebral 

malaria kan riskera att få bestående men, som inlärningssvårigheter. Andra komplikationer 

som kan uppstå är anemi och organsvikt. WHO (2010, b) menar att de mest utsatta grupperna 

för att bli smittad av malaria är: små barn, gravida kvinnor, HIV- smittade personer (humant 

immunbristvirus) samt turister från ett icke malariadrabbat land.  

2.1.3 Medicinsk behandling 

I Guidelines for the treatment of malaria (WHO, 2010 a) finns evidensbaserade riktlinjer för 

global behandling av malaria. En viss resistens finns idag mot alla typer av 

antimalariamediciner. Detta innebär att varje enskilt fall av malaria bör utredas för att 

behandlas på korrekt sätt. Där möjlighet finns för labbundersökning rekommenderas denna 

metod som utredning av malariaparasiten. Som tillägg till den medicinska behandlingen 

beskriver WHO omvårdnadsåtgärder som en sjuksköterska bör tillämpa när hon vårdar de 

vanligaste symtomen av malaria. Dessa är att badda patienten med ljummet vatten, sätta på 

fläkten och ge febernedsättande läkemedel då temperaturen är över 38,5 C. Vid allvarlig 

malaria är kräkningar vanligt förekommande vilket kan behandlas med antimietika. En annan 

rekommendation är att utbilda anhöriga och närboende till malariasmittade patienter för att 

snabbt och effektivt förbättra behandlingen i hemmiljön. Med denna metod kan sjukvården nå 

fler patienter utöver de som kommer till vårdinrättningen (WHO, 2010). 

2.1.4 Preventiv behandling 

Effektiva sätt att hindra malariaspridning och insjuknande är att använda sig av impregnerade 

myggnät och spraya ytor inomhus (Eckhoff, 2011). Då miljön påverkar larvutvecklingen kan 

människan minska gynnande livsmiljöer genom att eliminera stillastående vatten där myggan 

lägger sina ägg. En studie av Kudom & Menasah (2010) visade att ungdomar i Ghana inte 

hade tillräcklig kunskap om myggans beteendemönster och biologi. Många av ungdomarna 

hade tillgång till impregnerade myggnät men få av dem användes. Detta tyder på att 

förståelsen av sambandet mellan myggnätsanvändningen och malariaprevention var låg. För 

att kunna bekämpa malaria menar författarna att det måste finnas god kunskap om myggans 

biologi samt strategier för att motverka sjukdomsspridningen. Därför måste skolan prioritera 

detta ämne i undervisningen (Kudom & Menasah, 2010).  
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I FN:s (Förenta Nationernas) rapport om milleniemålen (2010) är ett av målen att bekämpa de 

största folksjukdomarna, bland annat malaria. Arbetet för att bekämpa malariaspridning i sig 

är avgörande för att flera andra milleniemål ska kunna nås. I rapporten framgår att många 

unga människor har dålig kunskap om hur de stora sjukdomarna sprids och hur de kan skydda 

sig mot dessa. Social status, inkomst och platsen för boende har stor betydelse för vilken 

sjukvård och hjälp som finns att tillgå (FN, 2010). 

De senaste fyra åren har stora ekonomiska resurser lagts på att bekämpa malaria i Afrika 

(WHO, 2010 c). En åtgärd som vidtagits är att skänka stora mängder myggnät till malariatäta 

områden. De impregnerade nätens hållbarhet är tre år vilket betyder att fler insatser med nya 

nät kontinuerligt måste vidtas. I slutet av år 2010 bidrog WHO med impregnerade nät till 

länder i Afrika som är mycket utsatta för malaria, bland annat Ghana. Insatsen ledde till att 

76% av de människor som lever i de mest malariadrabbade delarna av Afrika fick tillgång till 

impregnerade nät. Den ökade myggnätsanvändningen har lett till att antalet insjuknade i 

malaria minskat dramatiskt (FN, 2010). Sedan år 2000 har malariafallen i nio av de värst 

drabbade länderna i Afrika mer än halverats. 

2. 2 Personcentrerad vård 

Som sjuksköterskestudenter har vi uppmärksammat att sjuksköterskan i sitt dagliga arbete 

möter många patienter. Då varje person är unik utifrån sin bakgrund och sjukdomsbild skiljer 

sig varje möte åt. För att bättre förstå betydelsen av ett personcentrerat förhållningssätt är det 

till stor hjälp om sjuksköterskan använder sig av de teoretiska ansatser som finns att tillgå för 

att göra varje möte unikt. I ICN:s etiska kod (International Council of Nurses) beskrivs 

riktlinjer för ett etiskt förhållningsätt som sjuksköterskan bör besitta. Koden beskriver utöver 

ett etiskt handlande betydelsen av att sjuksköterskan ger korrekt och relevant information för 

att samtycke av varje enskild patient och närstående ska uppnås (ICN, 2007).  

 

Kärnan i personcentrerad vård är att se varje person som en individ, där utgångspunkten är att 

förstå, synliggöra och bekräfta patienten i dennes situation (Edvardsson, 2010). Istället för att 

fokusera på sjukdom och behandling, ska individen sättas i centrum och ses som en hel 

människa. Med det menas att patientens hela livsvärld inkluderas i omvårdnadsarbetet. För att 

tillfredsställa patientens behov bör sjuksköterskan ha en egen vilja att se till patientens bästa 

och hon bör också kunna skapa en förtroendefull relation med patienten för att uppnå 

personcentrerad vård (Edvardsson, 2010). 
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Enligt Morgan & Yoder (2011) sammanfattas begreppet personcentrerad vård av fyra 

komponenter. Dessa komponenter är holistisk vård, individualiserad vård, respektfull 

behandling och uppmuntran till självständiga beslut (empowerment). Enligt Morgan & Yoder 

är holistisk vård ett beteende som värdesätter hela människan, där alla delar har ett ömsesidigt 

beroende. Holistisk vård hjälper sjuksköterskan att förstå hur hela personen påverkas av 

sjukdomen och hur hon på ett individuellt sett kan möta patientens behov. Att ge 

individualiserad vård innebär att sjuksköterskan ser till patientens unika behov och åkommor. 

Utan att förstå patientens livssituation kan inte individualiserad vård ges. Att bli behandlad 

med respekt ses som en rättighet som patienten har. Respektfull vård handlar om att se 

patienten som en person kompetent nog att ta egna självständiga beslut om sin vård. 

Empowerment beskrivs som att uppmuntra patienten till självständiga beslut och berör främst 

autonomi och självförtroende. Dessa egenskaper är viktiga när en patient är som mest sårbar. 

Då empowerment kan ge patienten bättre självförtroende kan det i sin tur hjälpa patienten att 

ta egna beslut i samband med sin vård (Morgan & Yoder, 2011). 

Empowerment beskrivs som kärnan i personcentrerad vård (Kvåle & Bondevik, 2008). 

Processen att skapa empowerment hos patienten inkluderar bland annat att bli lyssnad till, 

trodd på och behandlad med respekt. Det är vidare viktigt att involvera patienten i beslut, 

detta ökar självständigheten hos honom. För patienten är det mer betydelsefullt att få vara 

med och bestämma om vardagliga ting än besluta om sjukdomsbehandling(Kvåle& Bondevik, 

2008). 

Utvecklingen inom vårdorganisationer har lett till att personcentrerad vård blivit ett 

centralt begrepp med flera komponenter (Wolf, Lehman, Quinlin, Rosenzweig, Friede, 

Zullo& Hoffman, 2008). Dock finns ännu inte en accepterad enhetlig definition av 

personcentrerad vård och det råder delade meningar om huruvida den skapar en högre grad av 

tillfredställelse hos patienten. Däremot beskriver Wolf, et al.(2008) att patienter som erhåller 

personcentrerad vård tenderar att ha en mer öppen kommunikation om känslor och negativa 

upplevelser. 

2. 3 Mångkultur 

Författarna har uppmärksammat att sjuksköterskan möter människor från olika kulturer och 

bakgrunder och bör därför vara lyhörd till människors olika sätt att uttrycka sig. För att 

tillämpa personcentrerad vård är det därför till fördel om sjuksköterskan har kunskap om 

andra kulturer och om hur hon möter människor från olika bakgrunder. 



6 (26) 
 

Ordet kultur kan definieras som ett dynamiskt fenomen, ett antal antaganden hos en viss 

grupp som går i arv från generation till generation (Hanssen, 2007). Kultur innefattar även 

normer och regler samt hur människorna inom gruppen förhåller sig till andra grupper. 

Människor som har olika kulturella bakgrunder och lever i ett gemensamt samhälle beskrivs 

som mångkulturellt. För att förstå hur patientens kultur påverkar en viss situation är det viktigt 

att sjuksköterskan har kunskap om olika kulturer. Däremot menar Hanssen (2007) att varje 

person har individuella behov vilket ska observeras i första hand.   

En studie som genomfördes med 10 sjuksköterskor i Australien visade att det är till fördel 

om sjuksköterskor har kunskap och förståelse för andra kulturer för att i mötet med patienter 

och deras anhöriga kunna tillgodose deras behov (Cioffi, 2005). Tvåspråkiga sjuksköterskor 

tenderade att ha en bredare kulturell medvetenhet än de sjuksköterskor som talade ett språk. 

Dessa sjuksköterskor hade minst 5 års yrkeserfarenhet och beskrev vikten av att involvera 

familjen i vården av en patient från en annan kultur. 

3 Problemformulering 
Varje år dör över en miljon människor till följd av malaria. Ghana är ett mångkulturellt land 

som likt många andra länder i Afrika drabbas hårt av malaria. Dagligen möter sjuksköterskor i 

Ghana människor från olika språkstammar med malarialiknande symtom. Det är 

betydelsefullt att studera hur sjuksköterskors erfarenhet av personcentrerad vård till dessa 

människor ser ut. Denna studie efterfrågar erfarenheter hos sjuksköterskor i Ghana av 

holistisk, individualiserad och respektfull vård samt empowerment i relation till människor 

med malarialiknande symtom. 

4 Syfte 

Att beskriva personcentrerad vård i mötet med människor med malarialiknande symtom i 

Ghana. 

5Teoretisk utgångspunkt 

Enligt Watson (1988) är omvårdnadens främsta mål att hjälpa patienten att uppnå en nivå av 

harmoni mellan kropp, själ och ande. Harmonin leder till bättre självkännedom, respekt för 

sig själv samt att patienten får kontroll över sin egenvård. Målet uppnås när patientens inre 

värld blir bekräftad genom mellanmänskliga relationer. I relationen hjälper sjuksköterskan 

patienten finna mening med sin existens, förstå obalans, lidande samt uppmuntrar honom att 

fatta självständiga beslut. 
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Teorin bygger på en holistisk människosyn där en mellanmänsklig vårdrelation är en unik 

respektfull relation mellan två individer (Watson, 1988). Förutsättningar för en god 

vårdrelation är att sjuksköterskan får tillgång till patientens livsutrymme, där hon kan förstå 

personens hela tillstånd som en unik människa. Med dessa förutsättningar får patienten 

möjlighet att uttrycka de känslor och tankar som han länge burit på. Watson (2008) delar in 

människans behov i olika kategorier och menar att sjuksköterskan bör tillfredsställa patientens 

basala samt existentiella behov. 

 

Omvårdnad handlar enligt Watson om hur sjuksköterskan interagerar med patienten och ser 

honom som en unik individ. Patientens känslor är viktiga att ta i beaktan och att ingen person 

är den andra lik. Att ge omvårdnad till människor från olika kulturer bör resultera i personliga 

gensvar från patienten (Watson, 1988). Att sjuksköterskan är närvarande både fysiskt och 

mentalt är mycket viktigt. Det är sjuksköterskans uppgift att lindra smärta och lidande 

(Watson, 2008). Hur smärta upplevs är något väldigt personligt och beror på patientens 

tidigare erfarenheter, religiösa tro, kulturella bakgrund och hur inställningen till lidande är. 

Det kräver mycket uppmärksamhet av sjuksköterskan för att beakta detta i omvårdnaden. Hon 

bör känna till den spirituella, religiösa och kulturella betydelsen av smärta, tröstande och 

vårdande. 

 

Jean Watson övergripande omvårdnadsteori beskriver bland annat hur sjuksköterskan kan 

skapa god interaktion med patienten. Sjuksköterskan bör själv ha upplevt teorins olika 

faktorer, caritas-processen, innan hon kan ge god vård till patienten (Watson, 1993).Då 

sjuksköterskan är medaktör i vårdprocessen bör stor vikt läggas på relationen mellan 

sjuksköterska och patient (Watson, 1988). 

Fyra av delarna i caritas-processen inriktar sig främst på interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska samt på hur sjuksköterskan bemöter patientens behov för att skapa 

personcentrerad vård. Caritas-processen inbegriper att skapa tro och hopp, skapa och 

upprätthålla god interaktion, skapa genuint undervisande och lärande samt skapa och ge 

holistisk vård. Då en människa går igenom en livskris är tro och hopp en fundamental del i 

vården (Watson, 1993). Sjuksköterskan bör vara närvarande i vårdrelationen och patienten bör 

vara delaktig i sin egen vård för att finna tro och hopp om att bli bättre. Interaktionen sker då 

mellan båda parter och ger en trygghet i relationen. Vid god interaktion främjas 

kommunikationen mellan patient och sjuksköterska på ett sådant sätt att patienten känner 

säkerhet i att uttrycka sina positiva och negativa känslor (Watson, 1993). 
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Sjuksköterskans empatiska förståelse för patientens situation bidrar till att bevara det goda 

samspelet mellan dem. Genom att utgå ifrån patientens egna uppfattningar av 

sjukdomstillståndet kan sjuksköterskan ge adekvat undervisning så rikt lärande inträder 

(Watson, 2008). Det hjälper patienten att bli delaktig i sin vård och förhoppningsvis bli helt 

självständig. Både intellektuella, symboliska och kulturella aspekter påverkar hur patienten 

kan ta emot och hantera informationen. Sjuksköterskan är under en holistisk vård stöttande, 

beskyddande och tillrättavisande (Watson, 2008). Detta för att ge stöd till och skydd för 

patientens mentala och fysiska hälsa. Välbefinnande innebär att sjuksköterskan försäkrar 

patienten om att miljön han befinner sig i är gynnande för hans tillfriskande. Patienten ska vid 

holistisk vård känna sig trygg och omhändertagen vilket är ett grundläggande behov hos 

människan. För att patienten ska må bra och bli tillfredsställd i sin vård är det viktigt med 

avskildhet. Genom avskildhet respekteras patientens integritet och värdighet som människa 

(Watson, 2008). 

6 Forskningsetiskt övervägande 

De etiska riktlinjerna vid denna studie följer vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav, som 

bör följas vid datainsamling då människor är involverade (Vetenskapsrådet, 2002). Riktlinjen 

om informationskravet följdes genom att intervjuerna inleddes med en presentation av 

författarna och studiens syfte. Detta för att deltagarna skulle få en bättre förståelse för 

undersökningen samt känna sig mer avslappnade innan intervjufrågorna ställdes. Den andra 

riktlinjen, samtyckeskravet, tillämpades då deltagarna blev informerade om att de när som 

helst kunde avbryta intervjun utan att behöva förklara varför. Genom att skydda informantens 

identitet och försäkra dem om att all information om dem är sekretessbelagd följdes 

konfidentialitetskravet. Deltagarna försäkrades även om att det insamlade materialet endast 

skulleanvändas till den aktuella studien vilket tillfredsställer nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Innan intervjuerna påbörjades ansökte författarna om tillstånd på det 

statliga huvudkontoret för sjukvården, om ett godkännande att få genomföra studien på 

vårdinrättningar i Accra. 

7Metod 

En fenomenologisk kvalitativ studieutmärks av ett personligt intresse hos författarna att förstå 

ett socialt fenomen (Kvale& Brinkmann, 2009). Den här studien syftar till att beskriva hur 

sjuksköterskor i Ghana tillämpar personcentrerad vård, när de möter människor med 

malarialiknande symtom. 
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Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod för att besvara förutbestämda 

frågor med öppna svarsmöjligheter. De förutbestämda frågorna kompletterades med relevanta 

följdfrågor som var aktuella i situationen. En fenomenologisk intervju söker teman ur 

deltagarnas perspektiv samt levda värld utifrån deras tolkningar av innebörden i fenomenet 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa teman är inte strikt utformade med standardiserade frågor, 

eller helt ostrukturerade. Forskningsämnets fokus ligger på öppnafrågor och uppmuntrar 

deltagaren att beskriva vad han upplever, känner samt hur han handlar i det specifika 

fenomenet. Detta för att erhålla olika beskrivningar som återger den kvalitativa mångfalden, 

olika uppfattningar och variationer hos fenomenet. Ämnet för analysen blir sedan den 

utskrivna intervjun som utgör materialet för studien (Kvale & Brinkmann, 2009). 

7.1 Urval för datainsamling 

Tio intervjuer genomfördes med sammanlagt tretton deltagare. Med hjälp av den lokala 

kontaktpersonen söktes tillstånd för att utföra intervjuer på olika kliniker i Accra. Intervjuerna 

utfördes på tre olika vårdinrättningar, två av dem var statliga vårdcentraler och den tredje var 

ett privat sjukhus i Accra. För att få en bred uppfattning av hur sjuksköterskan använder sig av 

personcentrerad vård vid mötet med malariadrabbade människor, valde författarna att utföra 

intervjuer också på ett privat sjukhus. Det privata sjukhuset tog författarna själva kontakt med 

och frågade tillgängliga sjuksköterskor, då det ovan nämnda tillståndet endast gällde statliga 

kliniker. På de statliga klinikerna valde enhetscheferna ut enligt dem lämpliga sjuksköterskor 

att intervjua. Dessa var ofta sjuksköterskor med lång erfarenhet. Kravet från författarna var att 

deltagarna dagligen skulle möta människor med malarialiknande symtom. Av de 

13sjuksköterskor som deltog vid intervjuerna var 4 män och 9 kvinnor. Erfarenheten av att 

arbeta som sjuksköterska skiljde sig åt. Den yngsta sjuksköterskan hade nyligen tagit examen 

medan den med mest erfarna snart skulle gå i pension. Åldersspridningen var varierande 

mellan sjuksköterskorna. Den yngsta var 25 år och den äldsta var 63 år och samtliga deltagare 

var födda och uppvuxna i Ghana. 

7.2 Genomförandet av intervjuer 

Innan intervjuerna genomfördes granskades frågorna av den lokala kontaktpersonen samt 

enhetschefen på vardera vårdinrättning. Felformuleringar, som till exempel ”rapport” istället 

för ”relationship”, korrigerades för att minska risken för missförstånd hos deltagarna.7av 

intervjuerna utfördes enskilt med en sjuksköterska och vid 3av till fällena deltog två 

sjuksköterskor samtidigt. Författarna bad om att få genomföra intervjuerna enskilt med varje 

sjuksköterska, men vid 3 tillfällen ignorerades detta önskemål av deltagarna. För att 
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intervjutillfällena skulle bli optimala och likartade följdfrågor ställas, deltog båda författarna 

vid samtliga intervjuer. För att bäst bevara information samt minska risken för misstolkningar 

vid transkribering av intervjuerna spelades varje intervju in, förutsatt att deltagaren godkände 

detta (Polit& Beck, 2008). Datainsamlingen pågick under 4 veckor och varje intervju varade 

mellan 8 till 30 minuter. Några av intervjuerna utfördes i enskilda rum där störande inslag var 

få. Andra intervjutillfällen blev avbrutna av människor som kom in i rummet och distraherade 

deltagaren. Störande inslag som tv, radio eller en mobiltelefon som ringde förekom också. 

Författarna hade under studiens gång i åtanke att dessa störande inslag samt risken att 

deltagarna ej talade sanning kan ha påverkat resultatets validitet negativt (Kvale& Brinkmann, 

2009). 

7.3 Val av intervjuanalys 

Datainsamling med fokus på meningen kan enligt Kvale& Brinkman (2009) analyseras i tre 

olika former. Den första formen är meningskodning som utmärks av att författaren kodar 

specifika nyckelord utifrån uttalanden som sedan sammanfogas till ett textsegment. Den andra 

formen är meningskoncentrering som används för att förkorta långa uttalanden till mindre 

formuleringar. Vid meningstolkning som är den tredje formen utvecklas och tolkas uttalanden 

till det som författaren uppfattar relevant men som inte framträder i den utskrivna intervjun. I 

denna studie användes analys med meningskoncentrering. Intervjuerna transkriberades 

noggrant för att sedan översättas så korrekt som möjligt för att undvika misstolkningar(Polit& 

Beck, 2008). I den induktiva ansatsen som ingår i intervjuanalysen lästes materialet igenom 

av författarna flera gånger för att få en helhetskänsla av innehållet (Kvale& Brinkman, 2009). 

Under meningskoncentreringen omformulerades huvudinnebörden av intervjudeltagarnas 

uttalanden i några få naturliga meningsenheter men med ett bevarat innehåll. För att svara upp 

mot studiens syfte kodades dominerande teman från meningsenheterna som sedan skrevs ut 

på mindre lappar. Lapparna lades ut för att få en bättre överblick av materialet. Detta 

underlättade kategoriseringen av innehållet då dominerande teman lättare kunde upptäckas. 

Slutligen knöts dessa kategorier samman till två uttalande teman. Dessa moment ingår i vad 

Kvale och Brinkman (2009) förklarar som analysens fem steg för att finna mening i ett 

sammanställt intervjumaterial.  

8 Resultat 
Ur resultatet framträdde två teman: ”Patienten som en unik individ” samt ”En god relation”. 

Utifrån det första temat utkristalliserades tre kategorier: Möta personen utifrån dennes 
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förutsättningar, Uppmuntran till delaktighet i sin egen vård samt Anhörigas roll i patientens 

vård. Av det andra temat följde två kategorier: Sjuksköterskans förhållningssätt och 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient. Nedan presenteras de båda temana med 

tillhörande kategorier. 

8.1 Patienten som en unik individ 

8.1.1 Möta personen utifrån dennes förutsättningar 

Något som flera sjuksköterskor nämnde under intervjuerna var att de människor som de mötte 

i vården kommer från flera olika kulturer. Detta eftersom Ghana är ett mångkulturellt land. 

För att sjuksköterskan ska kunna vårda patienten som en unik individ är hemmiljö och 

kulturell bakgrund viktiga aspekter att beakta i vården av patienten. 

”Du bör också ha i åtanke att de är från olika kulturella bakgrunder och också från olika religiösa 

bakgrunder, detta är mycket viktigt för människor särskilt här i Ghana. Du kan inte ignorera någons 

religiösa tro eller kulturella tro. Så du tittar på alla dessa faktorer, du lägger ihop dem och på så sätt 

närmar du dig personens religiösa eller kulturella bakgrund. Det är mycket viktigt, det är 

nyckelfaktorn i personcentrerad vård”. 

Många av deltagarna talade om att varje person bör accepteras för den han är och har rätt 

att vårdas på det sätt han önskar. Varje människa har sina individuella åsikter och 

uppfattningar vilka de ska få utrymme att uttrycka i sin vård. Individanpassad vård förutsätter 

att patienten förstår vad sjuksköterskan menar. En sjuksköterska förklarade att språkförståelse 

är betydande i kommunikationen med patienten och för att han ska kunna involveras optimalt. 

Förstår inte patienten vad sjuksköterskan försöker förmedla finns risken att patienten antar en 

passiv roll och inte uttrycker sig så som han önskar. 

Att tilltala patienten vid namn var enligt de flesta sjuksköterskorna ett sätt att respektera 

personligheten. Vid ett intervjutillfälle berättade en deltagare att patientens personlighet till 

och med kunde kränkas om sjuksköterskan uttalade dennes namn eller titel felaktigt. Han 

menade att tillämpning av personcentrerad vård bidrar till att upprätthålla personligheten hos 

patienten. 

En sjuksköterska förklarade att det faktum att människor har olika vardagliga rutiner inte 

bör underskattas i vården.  

”För en del är det viktigt att duscha på morgonen innan de äter frukost, så låt dem få göra det. 

Andra kanske vill duscha på kvällen eller bara två gånger i veckan. Det är min uppgift att försöka 

tillgodose patienternas behov och inte döma patienten utifrån det. Tänk dig själv in i patientens 

situation, hur skulle du vilja bli behandlad?” 
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Flera påpekade att patientens privatliv måste tillgodoses i vården. De menade att 

sjuksköterskan måste värna patientens integritet för att ha möjlighet att bevara personligheten 

hos individen. Hos de patienter som delar sal är det till exempelviktigt att skärma av vid 

omvårdnadsarbetet och att vid samtal vara observant på sekretessen. 

8.1.2 Uppmuntran till delaktighet i sin egenvård 

Patientens delaktighet i vården, menade många sjuksköterskor, skapas genom förklaring av 

patientens tillstånd och behandling. För att kunna engagera patienten i sin egen vård bör han 

ha sjukdomsinsikt. Denna etableras genom god dialog mellan båda parter. Sjuksköterskan 

involverar därför patienten genom undervisning för att främja hans tillfrisknade. För att 

försäkra sig om att patienten tagit till sig informationen berättade en sjuksköterska: 

”Jag ber om feedback så att jag vet att det jag sagt har fastnat hos patienten. Jag ber patienten 

återberätta det jag senast undervisat om vid nästa möte, så att jag vet att patienten har tagit till sig 

undervisningen.” 

Flera deltagare menade att det var viktigt att de undervisade patienten om hur han 

preventivtskyddar sig mot malaria. Då patienten närmade sig hemgång var det viktigt att han 

hade kunskap om smittspridning samt olika sätt att bemöta detta.  Patienten fick själv berätta 

hur hans levnadsförhållanden såg ut samt vad han hade för kunskap om sjukdomen. Detta för 

att sjuksköterskan skulle kunna anpassa undervisningen till patientens behov. 

”Du arbetar för att patienten ska få mer kunskap om sjukdomen, så att han själv kan vårda sig. Vi 

utbildar dem mycket om deras tillstånd och berättar om medicineringen, du måste se till så att 

patienten förstår. För de som inte kan läsa anstränger vi oss ännu mer genom att rita och göra 

symboler. Det är mycket viktigt att du känner att folk bryr sig om dig, det hjälper dig att återhämta dig 

snabbt”. 

En sjuksköterska visade med symboler på ett papper hur han lärde patienten att ta sina 

mediciner. På detta sätt visade han hur patienter som var analfabeter kunde förstå 

medicineringen och blev delaktiga i sin vård. 

Att motivera patienten till eget ansvar för sin vård var enligt en sjuksköterska viktigt för att 

patienten successivt skulle bli mer självständig. Sjuksköterskan berättade att man bör ge 

patienten positiv respons innan ett omvårdnadsmoment påbörjades. Även om patienten var 

svårt sjuk fanns det alltid något positivt att säga till honom. Genom att patienten fick ta egna 

beslut respekterades han som en självständig individ. 

”Patienten har sina rättigheter, så du kan berätta för patienten vad du tror skulle vara bäst för honom 

eller henne, och därefter kan patienten själv ta ett beslut. Men du måste förklara både de positiva och 
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negativa aspekterna av behandlingen eftersom det är upp till patienten att bestämma. Du kan inte 

tvinga patienten.” 

8.1.3 Anhörigas roll i patientens vård 

Enligt deltagarna var anhörigas involvering i vården beroende av om patienten själv ville detta 

eller ej. Om ett godkännande från patienten hade givits involveras anhöriga redan i början av 

behandlingen. En sjuksköterska menade att information från anhöriga om patientens 

hemmiljö, hjälpte henne i bedömningen av hur hon senare skulle undervisa dem om malaria. I 

de fall patienten bodde tillsammans med sina anhöriga hade de alla ett gemensamt ansvar för 

att förebygga malarian och det var viktigt att ha anhöriga närvarande samt involvera dem i 

patientens vård. En annan sjuksköterska berättade hur anhöriga kan involveras: 

”De tar med sig anhöriga när de kommer hit. Så när du utbildar patienten är även anhöriga 

närvarande. Du involverar anhöriga genom att ge dem ansvar för att patienten följer dina råd samt 

för hur de tar hand om patienten, så du bör prata med dem.” 

Sjuksköterskan menade att för att involvera anhöriga började hon helt enkelt prata med 

dem eftersom det var hennes ansvar att se till att anhöriga var delaktiga i patientens vård.  

För att malariaparasiten helt ska försvinna från kroppen är det viktigt att fullfölja 

medicineringen. Slutar patienten ta medicinen när hans symtom försvunnit men innan 

behandlingen är avslutad finns stor risk för att parasiten överlever och patienten insjuknar på 

nytt. Flera av sjuksköterskorna berättade om detta. En sade: 

”Du involverar anhöriga, du måste berätta om de mediciner du ger patienten och förklara om 

biverkningar och hur viktigt det är att de fullföljer hela behandlingen. I allt du gör, förklara för 

patienten och hans anhöriga.” 

En deltagare menade att sjuksköterskan inte bara vårdar patienten utan hela dennes familj 

och om familjen finns närvarande kommer det att främja patientens tillfrisknande. Om 

föräldrar får kunskap om hur de på ett effektivt sätt kan skydda sig mot malaria är detta till 

fördel för hela familjen. Flera deltagarenämnde att anhöriga har en viktig roll när patienten 

inte kan språket som sjuksköterskan talar. När anhöriga tolkar får de ta del av information 

vilket bidrar till att de blir mer involverade i patientens vård. 

8.2 En god relation 

8.2.1 Sjuksköterskans förhållningssätt 

Många av de deltagande sjuksköterskorna beskrev betydelsen av egenskaper och handlingar 

som krävs för att skapa en god relation. Vid flera tillfällen förklarade de vikten av att 

uppmärksamma patientens behov av att bli hörd. 
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”Lyssna på patienten, lyssna till hans berättelse. Så etablerar du en god relation med patienten. 

Oavsett vad patienten säger är det viktigt att du lyssnar på honom. Detta kommer skapa ett gott 

samarbete med patienten”.  

Många av patienterna hade ett behov av att få prata om sin situation. Deltagarna förklarade 

att ett genuint lyssnande ger information om patientens upplevelser, känslor, kunskap och 

individuella behov i samband med malariavård. Det handlar inte bara om att lyssna på vad  

patienten säger, utan även om att vara uppmärksam på kroppsspråk, ansiktsuttryck och 

tonläge. Bemötande är viktigt då det är sjuksköterskan som välkomnar patienten och är 

närvarande vid dennes första kontakt med vården. 

”Det första du gör är att välkomna patienten med ett leende, fråga hur han mår, lugna honom och få 

honom att känna sig som hemma. Du försäkrar patienten om att allt han säger är konfidentiellt. 

Berätta att han alltid är välkommen med frågor och funderingar.” 

En annan sjuksköterska menade att ett gott bemötande dessutom skapar ett bra samarbete 

med patienten. Det är dock inte bara hennes ansvar att skapa en trivsam miljö för patienten. 

Alla i vårdpersonalen kan tillsammans bidra om de kommunicerar med varandra, vilket kan 

gynna patientens tillfrisknande. 

En viktig egenskap hos sjuksköterskan är empati. Detta för att kunna stötta patienten och 

främja hans tillfrisknande.  

”Du är stöttande genom hur du baddar din patient, du skapar en god relation på det sätt du 

interagerar med patienten och genom din lugnande röst. Det beror på hur du interagerar med 

patienten samt hur du pratar med honom. Prata med ett trevligt tonläge och var empatisk när du 

uppmuntrar patienten”. 

Det handlar mer om hur sjuksköterskan pratar med patienten än om vad hon säger. 

Intervjudeltagaren menade att sjuksköterskan inte kan närma sig patienten och skapa en god 

relation utan att ha ett empatiskt förhållningssätt. Att söka samtycke hos patienten var enligt 

flera av deltagarna en väsentlig del av sjuksköterskans förhållningssätt och nödvändigt för att 

kunna skapa god vårdrelation. Sjuksköterskans följsamhet införpatientens behov utmärks av 

hur hon söker samtycke när hon bemöter patienten i olika vård situationer. Flera av 

sjuksköterskorna uttryckte att vördnad för patienten inte bara är en betydande del för en 

lyckad vårdrelation utan även något som bör ligga till grund för sjuksköterskans 

förhållningssätt. Flera andra deltagare menade att sjuksköterskan bör ha god självinsikt innan 

hon kan skapa goda vårdrelationer med andra människor. 
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8.2.2 Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Under intervjuerna framkom att interaktionen mellan sjuksköterska och patient är viktig för 

att skapa en god relation. Kommunikationen är inte enkelriktad utan bygger på patientens 

initiativ till deltagande. För att kunna ge vård utifrån patientens behov behöver sjuksköterskan 

få personlig information från patienten om vad han anser är betydande för hans vård. God 

interaktion där patienten får adekvat information skapar även trygghet hos honom då han vet 

vad som kommer att hända i hans vård. Om patienten inte har förståelse för vad som händer 

eller för vad sjuksköterskan ska göra kommer samarbetet misslyckas och patienten riskerar då 

gå miste om betydande behandlingsmöjligheter. Det är därför viktigt att sjuksköterskan är 

ärlig och inte undanhåller något.  

”Om patienten har malaria låt honom få veta det för att ett gott samarbete ska kunna skapas”.  

Sjuksköterskan berättade också att hon brukade påpeka för patienterna att malaria är en 

botbar sjukdom för att lugna dem och få dem att känna trygghet i att de snart skulle bli friska.  

Många sjuksköterskor förklarade att miljön var central för att skapa god interaktion och 

belyste vikten av att sjuksköterskan är medveten om dess betydelse. En deltagare påpekade: 

”Miljön bör vara sådan att patienten kan uttrycka sig utan att känna rädsla och stress. Han bör känna 

sig bekväm så att du kan få kunskap om hans syn på problemet”. 

En sjuksköterska berättade att många av patienterna som kom till sjukhuset var rädda och 

nervösa eftersom de befann sig i en främmande miljö. Genom att patienten kände tillit till 

sjuksköterskan gynnades en god relation. De patienter som har kunskap om malaria och har 

tillgång till medicin stannar hemma och tar själva hand om sjukdomen, medan de som inte har 

kunskap eller medicin, eller där tillståndet blivit allvarligt, kommer in till sjukhuset. Får 

patienten förtroende för sjuksköterskan och känner sig avslappnad menade många att 

patienten då skulle våga öppna sig och berätta om sina besvär och funderingar.  

9Resultatdiskussion 
De bearbetade teman som utmärktes i datainsamlingen kommer nedan att diskuteras djupare 

för att svara upp mot studiens syfte med hjälp av den teoretiska referensramen samt valda 

artiklar. Studien gav flera exempel på situationer där deltagarna förhöll sig till patienterna 

med hjälp av personcentrerad vård.  

9.1 Patienten som unik individ 

Att möta personen utifrån dennes förutsättningar var ett sätt att behandla patienten som en 

unik individ. Genom att beakta olika livsmönster, språk, värderingar och normer kunde 

sjuksköterskan ge individanpassad vård. Hanssen (2004) menar att sjuksköterskan bör ha 
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kunskap om patientens kulturella bakgrund för att kunna handla etiskt korrekt och för att 

förstå patientens syn på den aktuella situationen. Att sjuksköterskan förstår patientens 

perspektiv är viktigt då det kan skilja sig från hennes prioriteringar (Hanssen, 2004). 

Språkförståelse är en väsentlig del i vården och samtal bör därför föras på det språk som 

patienten känner sig mest bekväm med. Sjuksköterskan beaktar då patientens kulturella 

bakgrund vilket är en central aspekt för den typ av undervisning hon tillämpar. Flera av 

sjuksköterskorna nämnde att de pratar det språk som patienten anser passa honom bäst för att 

inte gå miste om relevant information samt för att patienten ska känna sig bekväm och 

tillfredsställd i sin egen vård. Enligt Watson (1988) kan individen med sitt språk uttrycka sig 

mer nyanserat än med ett språk han inte behärskar väl. Orden har samma betydelse men i 

sammanhanget kan det få en djupare innebörd. Anhöriga som är närvarande hos patienten 

involveras ofta i vården som tolkar, förklarade flera deltagare. Detta blir enligt Narayanasamy 

(2003) ett etiskt dilemma då det finns risk för att patienten inte vågar uttrycka sina verkliga 

problem inför närstående. Om anhöriga översätter kan de tolka patientens problem felaktigt 

vilket kan hindra tidig upptäckt av hälsoproblem (Narayanasamy, 2003). Sjuksköterskorna 

såg positivt på anhörigas roll som tolkar och inte som ett problem. Detta kan bero på 

begränsade resurser samt på att synen på involvering av närstående i vården verkar skilja sig 

från den västerländska kontext författarna kommer ifrån. Holistisk vård används för att nå 

fram till patienten så att han kan känna sig trygg i den miljö han befinner sig. Deltagarna 

förklarade hur de strävade efter att bevara patientens kulturella bakgrund för att skapa 

trygghet i omvårdanden. De la ansvaret på sig själva för att patienten skulle berätta om sina 

symtom vid första mötet. Patienten bör känna sig bekväm nog att lämnainformation, vilket 

kräver att sjuksköterskan har ett holistiskt förhållningssätt där hela patienten bekräftas. Om 

sjuksköterskan är tydlig i de känslor hon yttrar kan patienten lättare ta del i omsorgensamt 

känna en trygghet i relationen (Watson, 1993). Deltagarna förklarade att sjuksköterskan måste 

ha god självinsikt för att kunna vårda patienten som en unik individ. Hon bör kunna sätta sig 

in i patientens situation för att veta vilka behov som är viktiga för honom. Detta förklarar 

Watson (1993) som att sjuksköterskan visar individuella känslor vilket är en viktig egenskap 

för att bevara samspelet dem emellan. 

För att patienten skulle få förståelse för sitt tillstånd samt bli uppmuntrad till delaktighet i 

sin vård var undervisning ett viktigt moment. Enligt caritasprocessen uppnås detta genom ett 

genuint undervisande och lärande som utgår från patientens kunskapsnivå. En sjuksköterska 

berättade om hur han gärna undervisade patienter mer djupgående om malaria om de visade 

intresse för sjukdomen. En annan deltagare påpekade att det var viktigt att tillrättavisa 



17 (26) 
 

patienten om han missuppfattat sjuksköterskans information och undervisning. Watson (2008) 

menar att dessa handlingar görs med omtanke eftersom patienten får mer kunskap och blir 

självständig nog att ta ansvar för sitt tillstånd. Det finns olika faktorer som sjuksköterskan bör 

beakta och som kan påverka patientens möjlighet att ta till sig information (intellektuella, 

symboliska och kulturella aspekter). Målet med undervisning och lärande är att patienten ska 

uppnår en självständighet, empowerment (Watson, 2008). Engagemanget hos en av de 

deltagande sjuksköterskorna verkade dock inte vara stort då hon förklarade att hon endast 

berättade för patienterna att det fanns en standardbehandling för malaria och att det var upp 

till dem att fatta ett beslut. Att agera som den sjuksköterskan innebar varken att utgå ifrån 

patientens kunskapsnivå eller beakta de faktorer som påverkar inlärningsförutsättningen hos 

patienten. En annan sjuksköterska genomförde genuint undervisande genom att utbilda 

analfabeter med hjälp av symboler som förklarade deras medicinbehandling. Två andra 

deltagare förklarade hur de återkom till patienten efter undervisning för att försäkra sig om att 

de förstått den givna informationen. Denna typ av undervisning, då sjuksköterskan utgår ifrån 

patientens behov, är enligt Watson (2008) en förutsättning för att ett rikt lärande ska ske. 

Bergvik, Wynn och Sorlie (2008) menar att patienten behöver vara en delaktig medaktör i 

förhållande till sin vård för att sjuksköterskan ska kunna ge personcentrerad vård. Det är 

därför hennes uppgift att stimulera patienten att uttrycka sina behov av information. 

Enligt deltagarna bör sjuksköterskan uppmuntra anhöriga till att delta i patientens vård 

eftersom det främjar patientens tillfriskande att ha dem närvarande. Watson (2008) förklarar 

att varje människa har ett behov av att få känna tillhörighet. Då patienten har sin familj 

närvarande i vården kan de högre existentiella behoven uppfyllas enligt Watson. Deltagarna 

menar att genom anhöriga kan sjuksköterskan få viktig information som hjälper henne att 

förstå och interagera med patienten. AmannTalerico (2004) bekräftar detta genom att beskriva 

familjen som en källa till information om patientens identitet. Familjen kan bidra till att 

individualisera vården för patienten då de känner honom bäst. För att få denna viktiga 

upplysning måste personalen bemöta familjen på ett sådant sätt att de känner sig välkomna 

och delaktiga i vården av deras närstående (AmannTalerico, 2004). För att respektera 

patientens integritet måste sjuksköterskan alltid få patientens samtycke till anhörigas 

involvering i dennes vård. Detta visar att deltagarna observerar individens förhållningssätt till 

sina närstående och att de inte försöker påverka patientens beslut trots att de har en egen 

uppfattning. Watson (1988) påpekar att vård kräver stor respekt för människan där dennes 

autonomi och självbestämmande är högt värderat. Förhållandet ska inte endast bygga på vad 
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sjuksköterskan anser är bäst för patienten, utan på vad patienten själv värderar som viktigt i 

sin vård. 

9.2 En god relation 

Deltagarna uppmärksammade en god relation som en väsentlig del av personcentrerad vård 

och beskrev olika faktorer som behövs för att den ska uppstå. Hur sjuksköterskan förhåller sig 

till patienten påverkar interaktionen mellan båda parter. 

Många av deltagarna berättade om olika egenskaper som sjuksköterskan bör besitta för att 

skapa en god relation med patienten. Att lyssna på patienten var centralt för att kunna bekräfta 

honom i hans situation. För att skapa tro och hopp, som är en enhet i Caritasprocessen, 

förklarade deltagarna att de var genuint närvarande hos patienten. Dock blev denna 

komponent hos några bristfällig då de beskrev att de sällan hade tid att lyssna på vad patienten 

ville ha sagt. Watson (1988) menar att då patientens inre värld blir bekräftad leder detta till en 

harmoni mellan kropp, själ och ande vilket är omvårdnadens främsta mål. Detta kan endast 

ske då god interaktion skapas och upprätthålls mellan sjuksköterskan och patienten. Det är 

inte svårt att vara fysiskt närvarande hos patienten, men att genuint lyssna till det patienten 

uttrycker är något sjuksköterskan lär sig genom erfarenhet och god självinsiktenligt Watson 

(1988). Sjuksköterskorna menade att det genuina lyssnandet gav ett bra samarbete med 

patienten samt information om patientens tillstånd och känslor. Om sjuksköterskan reflekterar 

över patientens handlande och sina egna känslor som uppstår i interaktionen kan hon närma 

sig patienten (Bergvik, Wynn och Sorlie, 2008). Är sjuksköterskan reflekterande och 

medveten om hur hon bemöter patienten kan detta hjälpa honom att öppna sig. 

För att skapa och upprätthålla god interaktion, vilket ingår i Caritasprocessen, bör det 

finnas ett samspel mellan båda parter och en ömsesidig kommunikation, där sjuksköterskan 

tar initiativet. Vid ett tillfälle bevittnades en situation där en intervjudeltagare inte tillämpade 

ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten. Sjuksköterskan hade svårighet att ge 

en injektion och höjde rösten mot den unga patienten som började gråta. Författarna 

uppfattade detta som ett bristfälligt bemötande vilket resulterade i en undermålig interaktion 

mellan sjuksköterska och patient. Watson (1988) förklarar att en genuin vård resulterar i ett 

gensvar från patienten oavsett kulturell bakgrund. I en sådan interaktion får sjuksköterskan 

tillgång till patientens livsvärld som bidrar till en förståelse för hur hon ska kunna hjälpa 

personen att finna mening i hans aktuella tillstånd. 

Bemötandet bör enligt McCabe (2004) resultera i att patienten känner sig avslappnad och 

trygg i vården så att ett gott samarbete kan födas. Enkla frågor om tillstånd får patienten att 
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känna sig lugn och bekräftad. Detta bemötande visar sig inte vara mer tidskrävande för 

sjuksköterskan eftersom det beror på hennes ordval och kroppsspråk. Watson (2008) menar 

att det krävs ett gott bemötande av sjuksköterskan för att vårda patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Patienten bör känna trygghet i den miljö som sjuksköterskan introducerar så att ett 

tillfrisknande gynnas. Deltagarna förklarade att de gav patienten denna trygghet genom att 

bland annat försäkra honom om deras tystnadsplikt. 

10Metoddiskussion 

Målet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor i Ghana tillämpar personcentrerad 

vård i mötet med människor med malarialiknande symptom. I en fenomenologisk kvalitativ 

studie får deltagarna möjlighet att beskriva sina egna upplevelser samt livsvärld såsom de 

själva uppfattar situationen. Kvale och Brinkmann (2009) förklarar att denna typ av studie 

skapar en djupare förståelse hos författarna för ett fenomen. Därför valdes denna typ av metod 

för att lyfta fram studiens syfte vilket författarna ansåg mest lämpligt. 

Watsons teori som beskriver interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten var enligt 

författarna tillämpbar för att belysa studiens syfte. Teorin förklarar vikten av att 

sjuksköterskan självupplevt caritaspocessen innan hon ger omvårdnad till andra. I 

personcentread vård är detta betydelsefullt för att skapa en god vårdrelation med patienten. 

Leiningers teori beskriver vikten av att förstå patientens kulturella bakgrund vid 

omvårdnaden. Författarna anser att denna teori kunde ha varit relevant i studien för att djupare 

diskutera den mångkulturella aspekten (McFarland, 2006). Watsons teori lägger däremot 

tyngd på patienten som unik individ och förklarar hur sjuksköterskan skapar holistisk 

omvårdnad vilket är till fördel för denna studie.  

 

Tillstånd för datainsamling gavs endast på två statliga vårdcentraler, vilket begränsade urvalet 

av deltagare. Väntan på tillståndet dröjde och därför kontaktades ett privat sjukhus där 

intervjuerna kunde påbörjas direkt. Dröjsmålet för godkännande av datainsamling kunde ha 

undvikts om tillstånd ordnats innan författarna var på plats i Ghana. På så sätt hade 

intervjuprocessen inte varit lika utdragen och tiden hade kunnat användas mer effektivt. 

Längden på intervjuerna varierade mellan 8-30 minuter och gav väsentliga skillnader i mängd 

data. Detta kan ha berott på olika faktorer hos sjuksköterskan såsom stress, osäkerhet, 

nervositet samt andra störande inslag. På grund utav detta kan viktig information gått förlorad 

vilket kunde ha varit relevant för studiens resultat. Vid ett tillfälle avbröts en deltagare av en 

kollega och tappade därefter fokus på de resterande frågorna. Troligtvis hade deltagarens svar 
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utvecklats djupare om inte hon blivit distraherad. Intervjuguiden hjälpte författarna att hålla 

fokus då tidigare erfarenhet av intervjuteknik var knapp. Engelska är författarnas andra språk 

och det begränsade ordförrådet var ibland ett hinder då till exempel en missuppfattad fråga 

behövde omformuleras. Vid några tillfällen då deltagaren inte förstod frågan trots förklaring 

ställdes istället nästa fråga. Kunskapen om att ställa relevanta följdfrågor samt kvaliteten på 

data som framställs i en kvalitativ intervju beror på författarnas färdigheter och 

ämneskunskaper (Kvale och Brinkmann, 2009). Oerfarenheten kan ha påverkat produktionen 

av data och dess kvalité vilket kan ha betydelse i resultatet av studien. I efterhand ser 

författarna behovet av intervjufrågor gällande mångkultur, till exempel frågor om hur 

patientens kulturella bakgrund beaktas i vården, då det under datainsamlingen 

uppmärksammades som en central del i deltagarnas verksamhet. Trots detta kom givande 

information gällande mångkultur fram under många av intervjutillfällena. Deltagarna beskrev 

hur personcentrerad vård tillämpades genom att vårda patienten utifrån hans kulturella eller 

religiösa tro.  

Intervjufrågorna var utformade och anpassade att ställas till en enskild sjuksköterska. De 

mest innehållsrika intervjuerna genomfördes då endast en sjuksköterska var närvarande. Vid 3 

tillfällen deltog två sjuksköterskor samtidigt. Chansen att få uttrycka sig skildes åt mellan de 

två sjuksköterskorna och vid varje tillfälle tog en av dem uppmärksamhet. Några 

sjuksköterskor visade nervositet och osäkerhet när andra sjuksköterskor var i rummet, vilket 

kan ha påverkat deras svar. 

Författarna upplevde att sjuksköterskorna på det privata sjukhuset gav fler exempel på hur 

de tillämpade personcentrerad vård och verkade ha en större medvetenhet och kunskap om 

ämnet än vad sjuksköterskorna på vårdcentralerna hade. Detta kan bero på olika faktorer. En 

möjlig förklaring kan vara att på det privata sjukhuset tillämpades personcentrerad vård i 

större utsträckning. Belastningen på vårdcentralerna var högre än på det privata sjukhuset 

vilket kan innebära att tid för reflektion inte hade lika hög prioritering på de statliga 

vårdinrättningarna. Denna observation visar att vården kan skilja sig mycket mellan olika 

vårdinrättningar vilket indikerar att det är svårt att generalisera vårt resultat, då deltagarna 

endast representerade en liten del av alla sjuksköterskor i Ghana. 

Intervjuerna spelades in för att kunna transkriberas. Detta eftersom det inte är möjligt att 

exaktkomma ihåg vad deltagarna sagt. Tre av de inspelade intervjuerna stördes av höga ljud 

till den grad att transkribering inte kunde ske under vissa delar av dem. Viktig information 

kan således ha förlorats. Valet att exkludera icke hörbart material gjordes för att inte riskera 

felaktiga slutsatser eller misstolkningar. 
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Enligt Kvale& Brinkmann (2009) bör studiens författare utgå ifrån ett gemensamt 

tillvägagångssätt för att transkriberingen ska bearbetas på ett jämförligt vis. Båda författarna 

var därför närvarande vid all transkribering. Utfyllnadsord såsom exempelvis ”mmm”, ”like”, 

”ok” noterades i transkriberingen. Även suckar, skratt och pauser angavs för att inte gå miste 

om värdefull information. I efterhand blev det tydligt att detta inte var relevant för studiens 

syfte. Efter att varje intervju transkriberats korrekturlästes materialet samtidigt som intervjun 

lyssnades igenom för att försäkra att det nedskrivna materialet var så sanningsenligt som 

möjligt. Intervjuerna översattes och skrevs därefter utför att författarna lättare skulle kunna 

analysera materialet. 

10.1 Validitet 

Kvale och Brinkmann (2011) beskriver validering som att ifrågasätta information. Vid 

intervjuer finns risk för att intervjupersonen inte svarar sanningsenligt vilket kan grunda sig i 

olika faktorer. Därför menar Kvale och Binkmann (2011) att författaren av studien bör vara 

kritisk till och ifrågasätta den givna informationen. Författarna i denna studie kan inte säkert 

avgöra om deltagarnas beskrivning av personcentrerad vård tillämpas i praktiken då 

datainsamlingen endast bestod utav intervjuer och inte observationer. 

Ett exempel på detta är en tidigare nämnd händelse då en sjuksköterska bemötte en patient 

på ett enligt författarna oetiskt sätt då hon hade svårighet att ge en injektion. Under intervjun 

med samma sjuksköterska som ägde rum strax efteråt beskrev hon ett förhållningssätt tvärt 

emot det hon precis visat. Att sjuksköterskan agerade så som hon gjorde kan ha berott på att 

hon har kunskap om personcentrerad vård men inte tillämpar det i praktiken. Kvale och 

Brinkmann (2011) menar att intervjupersonen inte alltid återger ”sanningen” av verkligheten. 

Intervjupersonen kan omedvetet handla på ett visst sätt men uppfattar inte sitt verkliga 

agerande, vilket skulle kunna stämma överens med exemplet ovan. 

En fråga som författarna har ställt sig är hur de själva har påverkat intervjuerna. Då 

författarna kommer från ett annat land och efterfrågar personcentrerad vård i Ghana kan detta 

påverka intervjudeltagarna att vilja försköna verkligheten, då de blir representanter för sitt 

land. Detta kan leda till ett missvisande resultat som inte speglar hur verkligheten förhåller 

sig. 

Under de 3 intervjutillfällena där två sjuksköterskor deltog samtidigt tog den ena 

deltagaren större plats och kom mer till tals än den andra. Detta kan ha lett till att mängden 

data begränsades eftersom den andra deltagaren inte fick samma möjlighet att besvara 
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frågorna som sin kollega. Rädslan att avslöja sanningen inför sin arbetskamrat kan också ha 

påverkat deltagaren att svara det hon tror kollegan vill höra.  

De 3 kortaste intervjuerna som varade i cirka 8 minuter gav knapp data. Detta kan ha lett 

till att viss data har gått om miste vilket skulle kunna ha berikat studien med exempel på hur 

sjuksköterskor bemöter patienter och tillämpar personcentrerad vård, eller exempel på icke 

personcentrerad vård. 

11Konlusion 

Utöver studiens syfte efterfrågade författarna erfarenheter hos sjuksköterskor i Ghana 

avseende holistisk, individualiserad och respektfull vård samt empowerment i relation till 

människor med malarialiknande symtom. 

Författarna uppmärksammade att många av deltagarna beskrev olika situationer då de 

använde sig av personcentrerad vård. Under vissa intervjuer besvarades inte alla frågor. Det 

kan finnas flera olika förklaringar till varför frågorna blev obesvarade, ett alternativ kan vara 

att dessa sjuksköterskor inte använde sig av personcentrerad vård och därför inte kunde 

besvara sådana frågor. Dock menade de flesta av sjuksköterskorna att en individualiserad vård 

var nödvändig för att kunna ge patienten bästa möjliga vård. Genom att prata patientens språk, 

beakta hans kulturella bakgrund och personliga behov gav sjuksköterskorna uttryck för hur de 

individualiserade vården för patienten. För att ge holistisk vård där alla patientens 

dimensioner är viktiga tillämpade sjuksköterskorna en omsorgsfull omvårdnad. Genom att 

dessutom ge ett gott bemötande samt att försöka möta patientens dagliga rutiner sattes hela 

människan i fokus och inte endast patientens sjukdom. Att se till patientens integritet genom 

att kalla patienten vid namn eller passande titel var ett sätt att ge respektfull vård. Målet är att 

varje patient ska ses som en individ som har rätt att fatta egna beslut. Flera av 

sjuksköterskorna påpekade vikten av att respektera patientens privatliv genom att använda en 

skyddande skärm vid omvårdnadsarbetet. För att åstadkomma empowerment beskrev några av 

sjuksköterskorna hur de i omvårdnadsarbetet försökte få patienten att tro på sig själv. De 

gjorde detta genom att prata uppmuntrande och involvera patienten i allt som rörde hans vård. 

Författarna upplevde att de fyra begreppen i caritasprocessen gick in i varandra och var svåra 

att skilja åt. I efterhand är detta inte förvånande eftersom de olika delarna är beroende av 

varandra för att tillsammans skapa personcentrerad vård. 

Författarna är medvetna om att resultatet kommer ifrån en afrikansk kontext vilket skiljer 

sig från det västerländska sammanhang de kommer ifrån. Ändå finns det mycket att lära då 

både sjuksköterskorna i Ghana och i Sverige varje dag möter många typer av olika människor. 
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Något som sjuksköterskorna i studien poängterade var att varje människa är unik och att 

sjuksköterskan alltid bör utgå ifrån patientens behov och situation. En människas värde ändras 

inte beroende på vilken världsdel han kommer ifrån och bör därför behandlas med likvärdig 

respekt vart han än befinner sig. Det är något som varje sjuksköterska bör ha i åtanke i mötet 

med patienten. 

11 Framtida forskning 
Studien beskriver hur sjuksköterskor i Accra tillämpar personcentrerad vård. Enligt författarna 

vore vidare studier inom detta ämne utanför huvudstaden intressant, då vården skiljer sig 

markant mellan storstad och landsbygd. Detta intresse väcktes då flera sjuksköterskor beskrev 

stora skillnader vad gäller sjuksköterskans ansvarsområde, då brist på läkare och annan 

personal ofta förekom. Fler människor drabbas av malaria utanför städerna eftersom sanitära 

och ekonomiska förhållanden är sämre. Detta ökar belastningen på vården. Hur skapar 

sjuksköterskan i dessa områden en personcentrerad vård? I en sådan studie skulle skillnader 

och likheter mellan hur den personcentrerade vården ser ut i olika områden i Ghana kunna 

uppmärksammas.  
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Bilaga 1 
Matris över meningskoncentrering 

Temat: Patienten som en unik individ  

Meningskoncentrering Naturliga 

enheter 

Dominerande 

tema 

Kategorier Tema 

Vi har alla olika sätt att 

agera och uttrycka oss, vi 

har olika känslor och vi är 

olika. Du måste börja med 

att bygga en relation och 

hjälpa patienten att känna 

sig avslappnad. Tala om 

för personen att han är vad 

han är, han är unik. Inget 

om honom är opassande.  

Alla har olika 

sätt att uttrycka 

sig, hjälp 

patienten att bli 

avslappnad 

genom att 

bygga en 

relation. Inget 

är opassande 

eftersom 

patienten är 

unik.   

Varje 

människa är 

unik och inget 

är opassande. 

 

Möta personer 

utifrån dennes 

förutsättningar 

Patienten 

som en unik 

individ 

Förklara tillståndet för 

patienten såväl som för 

familjen så det vet vad 

deras släkting går igenom. 

Du vårdar inte bara 

patienten du vårdar hela 

familjen. Du kan också 

ringa familjen och be dem 

komma och sitta hos 

patienten. Det hjälper 

patienten att återhämta sig 

mycket snabbt genom att 

involvera familjen. 

Förklara 

tillståndet för 

alla då både 

patienten och 

familjen 

vårdas. 

Familjens 

involvering 

hjälper snabbt 

patientens 

återhämtning. 

Familjens 

delaktighet 

hjälper 

patienten att 

återhämta sig 

snabbt. 

 

Anhörigas roll i 

patientens vård 

I allt det du gör ska du 

förklara för patienten. Du 

behöver alltid förklara 

varje moment för patienten 

så att han förstår, på så sätt 

involverar du patienten i 

hans eller hennes vård. 

Förklara allt du 

gör så 

patienten 

förstår och på 

så sätt 

involvera 

honom i sin 

egen vård. 

Förklaring är 

viktig vid 

involvering i 

vården. 

 

Uppmuntran till 

delaktighet i sin 

egen vård 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

2. Hur gör du när du möter en patient med malaria? 

3. Vad betyder termen personcentrerad vård för dig när du möter en patient med malaria? 

4. Hur skapar du en god relation med patienten? 

5. Hur skapar du ett gott samarbete med patienten? 

6. Hur föreslår du vad som är bäst för patienten? 

7. Hur hjälper du patienten att behålla sin personlighet? 

8. Hur involverar du patienten i sin vård? 

9. Hur involverar du patientens sociala nätverk I vården? 

10. Finns det något annat du vill tillägga till intervjun? 

 

Översatt intervjuguide 

1. For how long have you worked as a registered nurse? 

2. What do you do when you meet a patient with malaria? 

3. What does the term person-centered care mean to you when you meet a patient with 

malaria? 

4. How do you establish rapport (create a good relationship) with the patient? 

5. How do you work to get a good collaboration with the patient? 

6. How do you act when you suggest what’s best for the patient? 

7. How do you help the patient to keep his or her personality? 

8. How do you make sure that the patient is involved in his or her care? 

9. How do you involve the patient’s social network in the care? 

10. Is there anything you would like to add to the interview? 


