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Sammanfattning 
Bakgrund: Sveriges kommuner och landsting beslutade 2015 att information och kunskap 
angående personcentrerad vård ska spridas i kommuner, landsting och regioner för 
implementering i hälso- och sjukvården. Personcentrerad vård innebär att det professionella 
vårdteamet och patienten är partners vilka planerar vården tillsammans. Syfte: Syftet med 
studien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att bedriva vård utifrån ett personcentrerat 
förhållningssätt. Metod: Fyra fokusgruppsintervjuer genomfördes med vårdpersonal på en 
medicinsk vårdavdelning där personcentrerad vård praktiserats under en tolvmånaders period. 
Homogena grupper med undersköterskor, sjuksköterskor och läkare samt en mixad grupp ingick 
i studien. Datamaterialet analyserades med konventionell kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 
Resultatet av de fyra fokusgruppsintervjuerna sammanfattas i fem kategorier; Införande och 
kunskap: Deltagarnas uppfattning av begreppet personcentrerad vård varierade mycket och flera 
deltagare ansåg sig inte veta vad personcentrerad vård innebar. Pulstavla som arbetsredskap: 
Pulstavla och pulsrond tydliggjorde planeringen av patienterna och gav mer struktur i arbetet. 
Enkelrum och sekretess: Deltagarna ansåg att sekretess var likställt med personcentrerad vård 
och att enkelrum var en förutsättning för sekretess. Relationer och delaktighet: Uppfattningen var 
att patienterna var delaktiga när de fick information om sin vård och behandling. Teamarbete, 
kontinuitet och tid: Kontinuitet bland personal och tillräckligt med tid för att lära känna patienterna 
var förutsättningar för att kunna arbeta personcentrerat. Diskussion: Resultatet diskuterades 
utifrån teoretiska ramverk och modeller för personcentrerad vård. Deltagarna ansåg att sekretess 
var det samma som personcentrerad vård. Sekretess diskuterades inte i modeller och ramverk 
för personcentrerad vård. Slutsats: Personalen erfor att de arbetade personcentrerat utifrån den 
modell som genomförts på avdelningen. Resultatet av studien visade att personalens 
erfarenheter av personcentrerad vård inte är i överensstämmelse med förekommande teoretiska 
modeller. Personcentrerad vård med kontext slutenvård behöver studeras och utvecklas.   

Ämnesord 
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Abstract 
Background: In 2015 municipalities and county administrative councils in Sweden concluded 
that, information and knowledge regarding person-centered care should be distributed through 
municipalities, county councils as well as local district administration for the purpose of 
implementation in health care. Person-centered care implies that the professional health care 
team and the patient should work in unison so that they may facilitate the care collectively. 
Objective: The object of the study was to illustrate the health professionals’ experiences with a 
person-centered approach to managing care. Method: Qualitative research through focus group 
interviews. Health professionals on a medical care unit where person-centered care practiced 
during a twelve month period were included. Four focus group interviews were conducted with 
various nursing assistants, registered nurses, doctors and a mixed group. The collected data was 
assessed with conventional qualitative content analysis. Results: The results from the four 
conducted focus group interviews were divided into five categories; Introduction and knowledge: 
The participant´s perception of the concept of person-centred care varied greatly and several 
participants considered themselves not knowing the meaning of person-centered care. Puls-
board as a working tool: Puls-board and puls-rounds made the planning of patients clear and 
provided more structure in the work. Singular room and confidentiality; Participants felt that 
confidentiality was equated with person-centered care and that singular room was provided 
confidentiality.  Relationships and participation: The perception was that the patients were 
involved when they received information about their care and treatment. Teamwork, continuity 
and time: Continuity among staff and enough time to get to know the patients were prerequisites 
for working person-centred. Discussion: The results were discussed based on theoretical 
frameworks and models of person-centered care. Participants felt that confidentiality was the 
same as person-centred care. Confidentiality is not discussed in the models and frameworks for 
person-centred care. Conclusion: The conclusion of the study is that the health professionals’ 
considered their way of working person-centered as seen from their own point of view, and their 
knowledge of what the method entails. Results of the study showed that the health professionals’ 
interpretation of person-centered care do not correlate with the theoretical models. Person-
centered care with inpatient care context needs to be studied and developed. 
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Inledning  

Personcentrerad vård aktualiserades i samband med att patientlagen (2014:821) trädde i 

kraft januari 2015 (1). Lagen innebär att hälso- och sjukvården ska utformas och 

genomföras i samråd med patienten i den mån det är möjligt. Patienten har rätt till 

information gällande hälsotillstånd och vilka metoder för vård och behandling som finns 

att tillgå. Information till patienten ska anpassas efter ålder, språklig bakgrund och andra 

individuella förutsättningar. Den som ger information ska försäkra sig om att mottagaren 

förstår innehållet av den lämnade informationen (1).  

 

Sveriges kommuner och landsting genomför regelbundet patientenkäter angående 

patienters upplevelse av hälso- och sjukvård (2). Resultat för 2016 inom slutenvård visar 

att patienterna är nöjda med tillgängligheten men de upplever sig inte delaktiga och 

involverade i sin vård (2). Sveriges kommuner och landsting beslutade 2015 att 

information och kunskap angående personcentrerad vård ska spridas i kommuner, 

landsting och regioner för implementering i hälso- och sjukvården (3). Ekonomiskt bidrag 

fanns att söka för att införa personcentrerad vård (3). Personcentrerad vård infördes på ett 

av Region Skånes akutsjukhus under 2015-2016 på två vårdavdelningar inom 

medicinkliniken. Ekonomiska medel beviljades av Sveriges kommuner och landsting.  

 

Tanken är att övriga vårdavdelningar inom medicinkliniken på det aktuella sjukhuset ska 

införa personcentrerad vård. Därför är det av vikt att undersöka hur arbetet praktiskt 

tillämpas och hur vårdpersonal upplever arbetet med personcentrerad vård.  

 

Bakgrund 

Traditionellt har sjukvården organiserats kring olika modeller där vården effektiviserats, 

standardiserats och organiserats utifrån sjukdomsdiagnoser och personalens arbete (4, 5). 

Under mitten av 1900-talet förändrades samhället till att bli mer industrialiserat vilket 

påverkade hälso- och sjukvården till att bli resultatinriktad och uppgiftcentrerad (6). 

Betydande utveckling inom diagnostik har gjort att behandlingar kunnat skräddarsys till 
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varje individ. I takt med denna utveckling har patientens roll som person och partner 

åsidosatts (6).  

 

Det vanligaste arbetssättet på en vårdavdelning är att diagnos ställs av läkare och 

sjuksköterskan utför behandlingar och omvårdnadsåtgärder (7). Tillsammans med 

undersköterskan identifierar sjuksköterskan patientens omvårdnadsbehov och planerar 

eventuella insatser. Patientens roll är passiv och de beslut som fattas av vårdpersonalen 

accepteras av patienten. Arbetssättet innebär att varje profession utför sina 

arbetsuppgifter parallellt med varandra och patienten är en passiv iakttagare. Patienten 

meddelas provsvar, undersökningsresultat, behandling, diagnos och utskrivning utan 

inflytande och diskussion. Beslut om utskrivning sker oftast samma dag som det är 

aktuellt att gå hem. För att få en sammanhållen vårdkedja mellan olika vårdinstanser krävs 

samordning och framförhållning i planeringen för patienterna (7).   

 

Personcentrerad vård utgår från en organisation där patienten blir den centrala i vården 

och där maktförhållanden flyttas från ett hierarkiskt arbetssätt till ett partnerförhållande 

mellan patient och vårdpersonal (4). Närstående till patienten medverkar om patienten 

önskar och om behov finns (4). Begreppet personcentrerad vård har förekommit i olika 

former och utvecklats under lång tid (8). Gemensamt är ett holistiskt synsätt utifrån 

patientens fysiska, psykiska och sociala tillstånd där vården sker med respekt för 

patientens önskemål. Personcentrerad vård avser att öka patientens upplevelse av nöjdhet 

och välbefinnandet samt bjuda in patienten i vården (8). Patienten ska erbjudas möjlighet 

att påverka och vara delaktig i beslut som gäller dennes vård (4, 5, 8). 

 

Personcentrerad vård innebär att det professionella vårdteamet och patienten är partners 

vilka planerar vården tillsammans (4). Förutsättning för partnerskap är att vårdpersonalen 

lyssnar på patientberättelsen. Vårdpersonalen ska vara lyhörd som lyssnare och känna in 

såväl det som sägs verbalt som icke-verbalt (4). Det är viktigt att vårdpersonalen 

respekterar patientens åsikter och får en tydlig bild av vad patienten värdesätter i sitt liv 

(8). Patienten är expert på sitt egna tillstånd (4). Vårdpersonalen har erfarenheter och 

kunskap på en generell nivå om sjukdomar, vårdprocesser och behandlingsprinciper. 
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Deras uppgift är att tillsammans med patienten ansvara för en personlig hälsoplan som 

utgår från de resurser för hälsa som identifierats i patientens berättelse. Det är 

vårdpersonalens uppgift att identifiera, stödja och förstärka de resurser till hälsa som finns 

hos patienten (4) så att denna kan ta beslut om sin vård och behandling (8). Genom att 

vårdpersonalen ger information och finns där för samtal främjas denna process (8).  

 

Nyckelbegrepp inom personcentrerad vård är patientberättelsen, partnerskap och 

dokumentation enligt forskaren Ekman verksam vid Centrum för personcentrerad vård 

vid Göteborgs universitet (GPCC) (6, 9). Patientberättelsen är patientens egen berättelse 

om sitt tillstånd och den utgör grunden för partnerskap i vården (6). Fokus flyttas från 

sjukdomen till personen med en sjukdom (6). Det är en terapeutisk handling att berätta 

sin historia och sätta ord på tankar och känslor som är förenade med sjukdomen (9). 

Partnerskap innebär ett teamarbete mellan patient och närstående samt vårdpersonal (6). 

Lyssna är ett sätt att få förståelse för patientens sjukdomsupplevelse vilket ger 

vårdpersonalen en grund att diskutera och planera vård och behandling tillsammans med 

patienten (9). Många patienter uppnår inte rekommenderade behandlingsmål då dessa inte 

utgår från patientens förmåga och situation. Ett partnerskap upprättas för att nå 

överenskomna mål som är anpassade utifrån patientens livsstil, värderingar, övertygelser 

och hälsofrågor (9). En hälsoplan utarbetas tillsammans med patienten vilken anger de 

resurser och behov som har identifierats i patientberättelsen (6). Den personliga 

hälsoplanen innebär en gemensam överenskommelse mellan patient och vårdpersonal. 

Dokumentation av hälsoplanen ligger till grund för en sammanhållen vård hos olika 

vårdgivare. Hälsoplanen revideras om patientens status förändras. Personcentrerad vård i 

praktiken är en process som bevarar patientens möjligheter till livskvalitet även vid svår 

sjukdom (6).   

 

McCormack och McCance har utvecklat ett ramverk som beskriver personcentrerad vård 

(10). Ramverket har sin utgångspunkt i McCormacks arbete med personcentrerad vård 

hos äldre personer och i McCances arbete som fokuserar på patienter och sjuksköterskors 

erfarenheter av omvårdnad. Sammanslagningen av de båda forskarnas modeller är 

uppbyggt som en blomma med omgivande cirklar. Förutsättningar anger vårdpersonals 

tankar, värderingar och självkännedom och hur detta påverkar mötet med patienten. Det 
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inkluderar även förutsättningar såsom kunskap, möjlighet till vidareutveckling och 

beslutsfattande. Vårdmiljö beskriver sammanhanget där vården levereras. Den anger 

förutsättningar i den fysiska arbetsmiljön för att skapa mötesplatser. Organisationen 

måste ge förutsättningar och stödja arbetet med personcentrerad vård. Teamets olika 

yrkeskompetenser kompletterar och hjälper varandra i arbetet. I nästa steg kommer den 

personcentrerade processen som anger hur vården ska levereras. Den handlar bland annat 

om att se patienten utifrån sina egna tankar och värderingar och undvika att stigmatisera. 

Vårdpersonalen ska vara äkta och närvarande i mötet. Beslutsfattandet ska delas mellan 

patient och vårdpersonal och helhetstänkande ingår i hela processen. Slutligen anges om 

patienten varit involverad, kände välbefinnande och delaktighet som ett resultat av 

personcentrerad vård (10).  
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Figur I: Ramverk för Personcentrerad vård (PCV), fritt tolkad efter McCormack och McCance. 

 

 

Vid GPCC pågår forskning om personcentrerad vård från teori till praktik (11). 

Sammanlagt sex artiklar har planerats varav tre är publicerade (11). I en av artiklarna har 

forskare verksamma vid GPCC intervjuats i syftet att beskriva hur de tolkar och 

implementerar personcentrerad vård (12). Det framkom att det var en viktig skillnad i 

begreppen person och patient. En patient likställs med diagnosen vilken är observerbar 

och mätbar. För att beskriva en person måste den ses bortom den medicinska diagnosen. 

Samma sjukdom kan påverka olika personer på olika sätt. Deltagarna uppgav att personen 

i personcentrerad vård är lika viktig som de tre nyckelbegreppen (12).  
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I en av artiklarna från GPCC har patienter med akut koronart syndrom vårdats utifrån 

personcentrerad vård (13). Denna grupp har jämförts med en kontrollgrupp vars patienter 

vårdats enligt traditionell vård. Fyra hälsorelaterade vårdresultat studerades vilka var 

livskvalitet, patientens förmåga att hantera sin sjukdom, fysisk aktivitet och återgång till 

arbetslivet. Det var ingen signifikant skillnad mellan grupperna, men det fanns en positiv 

tendens inom patientgruppen som vårdades enligt personcentrerad vård. Patienterna hade 

högre förmåga att hantera sin sjukdom, fler av patienterna återgick till arbete, den fysiska 

aktivitetsnivån ökade och patienterna värderade sin livskvalitet högre än kontrollgruppen 

(13).  

 

Argument att personcentrerad vård är svårt, tar lång tid och att inte varje patient kan 

bestämma hur vissa saker ska utföras förekommer ofta innan personcentrerad vård införs 

(14). Det viktigaste vid implementering av ett förändrat arbetssätt är att involvera och 

delaktiggöra all vårdpersonal (15). Specialistsjuksköterskan har en viktig roll vid 

förändringsarbeten på arbetsplatsen (15). Genom sin utgångspunkt i såväl vetenskap som 

beprövad erfarenhet kan specialistsjuksköterskan säkra omställningen i såväl det 

praktiska införandet som i administration och ledning (8, 15). Frågor kring hälso- och 

sjukvårdens organisation, hur hälso- och sjukvården styrs samt hur olika projekt 

implementeras kan påverka hur framgångsrikt en metod införs och används i vården (16). 

Genom att identifiera faktorer som påverkar vårdpersonalens arbete vid införande av ett 

nytt arbetssätt underlättas implementeringen (16). 

 

Sökning efter artiklar med ämnet personcentrerad vård och vårdpersonals erfarenhet inom 

slutenvård har gjorts i Pubmed och Google Schoolar utan resultat. Det fanns forskning 

utförd inom områdena demens, hemsjukvård och psykisk ohälsa. Därför ses ett behov av 

forskning med kontext personcentrerad vård inom slutenvård. Vårdpersonals erfarenheter 

av att praktiskt tillämpa personcentrerad vård medvetandegörs genom denna studie.  Vid 

införande av personcentrerad vård kan studien vara till hjälp för specialistsjuksköterskor 

som arbetar som omvårdnadshandledare. Studien kan även vara behjälplig vid förbättring 

och utveckling av personcentrerad vård på vårdavdelningar där personcentrerad vård 
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pågår. Förhoppningen är att studien kan vara till nytta vid införande av personcentrerad 

vård på andra vårdavdelningar.    

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att bedriva vård utifrån 

ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

Metod 

Design 

För att få en djupare förståelse av vårdpersonals erfarenheter av ämnet personcentrerad 

vård användes en kvalitativ ansats med fokusgruppsintervjuer (16).  

 

Kontext 

Personcentrerad vård infördes på en medicinsk vårdavdelning på ett av Region Skånes 

akutsjukhus våren 2016. Avdelningen har 26 vårdplatser uppdelade i två korridorer. I 

varje korridor arbetar dagtid två sjuksköterskor och två undersköterskor samt en 

gemensam samordnare. Undersköterskor från en annan avdelning har rotationstjänst som 

innebär att vissa arbetspass görs på den aktuella avdelningen. Kvällar, nätter och helger 

är personalbemanningen reducerad. Sjuksköterskorna ansvarar för sex till sju patienter 

medan undersköterskorna hjälps åt med tretton patienter. Patienterna vårdas uppdelade 

på salar med fyra, två eller en sängplats. Ronden bedrivs traditionellt där läkare och 

sjuksköterska först har en sittande rond och därefter går in till patienterna. Läkaren 

informerar patienten om vad som bestämts.  

 

Inför införandet av personcentrerad vård genomgick vårdpersonalen en heldagsutbildning 

innefattade personcentrerad vård, patientlagen, samtalsmetodik samt 

förändringspsykologi. En projektgrupp tillsattes för att genomföra förändringsarbetet. På 
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den aktuella vårdavdelningen har personcentrerad vård bland annat inneburit ett försök 

till förändrat rondsystem. Tanken var att patienten skulle komma in på läkarexpeditionen 

och prata enskilt med läkare, sjuksköterska och undersköterska. Försöket med förändrat 

rondsystem avbröts på grund av olika omständigheter. Teamarbete, pulstavla och 

pulsrond är andra förändringar som införts hösten 2016 i arbetet med personcentrerad 

vård. Praktiskt innebär teamarbetet att sjuksköterska och undersköterska arbetar 

tillsammans i team. Pulstavlan är en whiteboardtavla där varje patient har en separat rad. 

Magneter med olika text och symboler används för att synliggöra planering, status och 

omvårdnadsbehov. Pulsronden är en omvårdnadsrond som utgår från informationen på 

pulstavlan. Det är en snabb rond på cirka tio minuter där yrkeskategorier som 

sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut och arbetsterapeut deltar.   

 

Urval 

Homogent urval eftersträvades vilket innebar att personer med gemensam erfarenhet och 

kunskap kring ämnet personcentrerad vård bjöds in till fokusgruppsintervjuer. Homogent 

urval innebär att deltagarna har något gemensamt relaterat till det studerade ämnet (17). 

I detta sammanhang var deltagarnas gemensamma nämnare att de arbetat med 

personcentrerad vård på en medicinsk vårdavdelning. I den aktuella studien ingick 

vårdpersonal bestående av undersköterskor, sjuksköterskor och läkare.  

 

Områdeschefen på medicinkliniken samt enhetschefen på berörd vårdavdelning fick 

information om och godkände studiens genomförande (Bilaga I och II). Vårdpersonal på 

den aktuella vårdavdelningen kontaktades skriftligt med informationsbrev (Bilaga I) med 

förfrågan om deltagande i studien. I informationsbrevet angavs datum, tid och plats för 

intervjuernas genomförande. Det var svårt att hitta en tid och plats som passade flera 

personer. Endast en sjuksköterska anmälde sitt intresse för intervju. Därför tillfrågades 

personal som arbetade på avdelningen vid de aktuella intervjutillfällena. Läkarna 

kontaktades via mail och bjöds in vid ett angivet datum. Deltagarna bestod sammanlagt 

av femton personer med varierande ålder, kön och yrkeserfarenhet.  
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Datainsamlingsmetoder 

Studien genomfördes med metoden fokusgruppsintervju. Fokusgrupper valdes eftersom 

de används för att utvärdera arbetsprocesser under utveckling samt undersöka personals 

arbete utifrån ett visst arbetssätt (17). Sammanlagt fyra fokusgruppsintervjuer 

genomfördes. Grupperna bestod av fyra undersköterskor, fyra sjuksköterskor, fyra läkare 

samt en mixad grupp med två undersköterskor och en sjuksköterska.  

 

En intervjuguide utformades (Bilaga III). De första frågorna lade grunden för samtalet 

och kommande frågor belyste detaljer kring ämnet (17). Frågorna ställdes så att 

deltagarna vägleddes till att diskutera ämnet i detalj och på ett djupare plan. En 

pilotintervju genomfördes för test av frågorna innan den aktuella studien (17). Två 

sjuksköterskestudenter i termin sex medverkade vid intervjun. En fråga lades till i 

intervjuguiden efter genomförd pilotintervju. Frågan var: Ni som har arbetat på andra 

avdelningar eller innan införandet av personcentrerad vård, på vilket sätt skiljer sig 

arbetet?  

 

Fokusgruppsintervjuerna genomfördes på sjukhuset i ett samtalsrum med soffa och 

fåtöljer. Intervjuerna leddes av en intervjuare och en bisittare medverkade för att 

observera samspelet mellan deltagarna. Arbetsuppgifterna växlade mellan författarna vid 

de olika intervjutillfällena. Vid intervjutillfället hälsades alla välkomna och deltagarna 

presenterade sig. Information gavs om studiens syfte och att intervjun spelades in 

elektroniskt för senare transkribering. Intervjuaren påtalade att såväl positiva som 

negativa aspekter var viktiga. Tystnadsplikt och angelägenheten av att respektera 

varandras åsikter påtalades. Innan intervjun startade fick samtliga deltagare skriva under 

samtyckesformulär (Bilaga IV). Samtyckesformulären scannades in i lösenordskyddad 

dator och originalen förvarades i låst skåp.  

 

Alla deltagare kom till tals och fick möjlighet att framföra sina synpunkter. Samtalstonen 

var god vid samtliga intervjuer. Samtal och diskussioner uppstod utan inblandning av 

intervjuaren. Deltagarna byggde vidare på varandras påståenden och uppfattningar. Såväl 

positiva som negativa åsikter kring ämnet framkom. I slutet av intervjun gavs deltagarna 
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möjlighet att lämna ytterligare synpunkter om de upplevde att något missats eller behövde 

tydliggöras.    

 

Intervjuernas längd varierade mellan 45-90 minuter. Inspelning av intervjuerna gjordes 

med två lösenordskyddade mobiltelefoner. Ljudkvalitén var god och det var enkelt att 

urskilja de olika deltagarna. Intervjuerna transkriberades av författarna. Transkriberingen 

sparades i lösenordskyddade datorer. Totalt bestod transkriberingsmaterialet av cirka 80 

sidor (35 500 ord). 

 

Dataanalys  

Det insamlade datamaterialet analyserades utifrån konventionell kvalitativ 

innehållsanalys enligt Hsieh och Shannon (18). Den transkriberade texten lästes 

upprepade gånger såväl enskilt som tillsammans av författarna för att få en helhetskänsla 

av texten och materialet. Meningsskiljaktigheter diskuterades och analyserades under 

arbetets gång. Meningsbärande enheter identifierades, kodades och sorterades in i 

kategorier (16, 18). I kodningsprocessen utvecklades ett kodningsschema, vilket 

fungerade som ett verktyg där meningsbärande enheter organiserades till kategorier (18). 

Ett kodningsschema upprättades för varje fokusgruppsintervju. Analysen utfördes av 

båda författarna tillsammans. 
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Tabell I: Exempel på analysprocessens olika steg 

Text Meningsbärande enhet Kod Kategori 

        

Det märker man när man är därinne  Enkelrum främjar Relationer till Relationer  

att det inte är alla som pratar.  kommunikationen  patienten och  

Vissa är ganska tystlåtna och inte lika  mellan personal och   delaktighet  

öppna som de som ligger på enkelsal.  patient. Såväl patienter      

De är mycket mer öppna och har mycket  som läkare blir     

mer feedback tycker jag när man pratar  mer öppna.     

med dem, samma sak med läkare har       

mycket mer kommunikation på enkelsal       

än vad de får inne på fyrsal, absolut.      

 Det håller jag fullkomligt med om.      

       

        

Jag skulle gärna vilja ha mindre Om arbetet innehöll  Tid Teamarbete, 

administrativa, jag vill inte dokumentera  mindre administrativa    kontinuitet 

allt 200 procent av allt som vi gör.  uppgifter hade det    och tid 

Jag vill prata mer och lyssna på hjärtat funnits möjligheter till      

och ha lite mer kliniskt.  mer samtal och      

Det skulle ha varit optimalt. kliniskt arbete.     

       

        

 

 

Förförståelse 

Författarna till studien är legitimerade sjuksköterskor sedan tio år tillbaka med 

yrkeserfarenhet på vårdavdelning med olika inriktning. År 2015 påbörjades studier till 

specialistsjuksköterska med inriktning medicinsk vård. Utbildningen avslutas våren 

2017. I kursen Avancerad omvårdnad studerades personcentrerad vård som är en av 

sjuksköterskans sex kärnkompetenser. Diskussioner har förts genom hela utbildningen 

kring personcentrerad vård. En av författarna arbetar på en medicinsk vårdavdelning där 

personcentrerad vård infördes våren 2015.  
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Etiskt övervägande 

Författarna ansvarade för att tillvarata deltagarnas personliga integritet (19). Lagen 

(2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor avser att skydda den 

enskilda människan (20). Forskningsarbete utfört inom ramen för högskoleutbildning på 

grundnivå eller avancerad nivå omfattas inte av lagen (20). Den aktuella 

magisteruppsatsen skrevs på Högskolan Kristianstad och ansökan för etikprövning 

skickades dit för diarieföring (Bilaga V). Vetenskapsrådets fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (21) 

beaktades i studiens arbete.    

 

Information gavs till deltagarna om syftet med studien och vilken metod som skulle 

användas. Informationen angav vilka som var ansvariga och vilka deltagarna kunde 

kontakta vid eventuella frågor. Det framgick att deltagandet var frivilligt och att 

deltagarna när som helst kunde avbryta sin medverkan (19, 21). Ingen deltagare valde att 

dra sig ur studien. Informationen gavs såväl skriftligt inför studien som muntligt vid 

intervjutillfället (21). Då studien innefattade aktivt deltagande genom intervjuer krävdes 

samtycke från deltagarna. I informations- och samtyckesbrevet noterades att tystnadsplikt 

gällde för det som framkom under intervjutillfället (21). Materialet som samlades in vid 

fokusgruppsintervjuerna användes endast till denna studie och vid en eventuell 

publicering (19, 21).  

 

Resultat 

Resultatet av de fyra fokusgruppsintervjuerna sammanfattas i fem kategorier; Införande 

och kunskap, Pulstavla som arbetsredskap, Enkelrum och sekretess, Relationer och 

delaktighet samt Teamarbete, kontinuitet och tid.  

 

Införande och kunskap 

Resultatet visade att deltagarna hade svårt att redogöra för vid vilken tidpunkt 

personcentrerad vård infördes på avdelningen. Inför införandet av personcentrerad vård 
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framkom att undersköterskor och sjuksköterskor fick en utbildningsdag där läkare inte 

deltog. Under införandet upplevde personalen att allt var nytt och rörigt. Personalens 

uppfattning var att projektet personcentrerad vård innebar att patienterna rondades enskilt 

och att en pulstavla infördes. 

 

Personcentrerad vård innebär att patienten ska rondas inne på läkarrummet. 

(Undersköterska – 1) 

 

Tycker du att det har pågått ett tag? Personcentrerad vård? Allvarligt talat? 

(Mix – 1) 

 

Deltagarna ansåg i stort att de fått dålig eller ingen information om ändamålet med 

personcentrerad vård. Uppfattningen var att vården inte blev personcentrerad så länge 

inte alla förstod innebörden eller var delaktiga i processen. De insåg inte vad 

personcentrerad vård skulle leda till och vad som skulle bli bättre. Vissa deltagare 

uppfattade det som ett fint ord med oklar innebörd.  

 

Begreppet har man hört flera gånger. Jag vet inte riktigt vad det liksom menas med. 

(Läkare – 1) 

 

Deltagarnas uppfattning av begreppet personcentrerad vård varierade mycket. Flera av 

deltagarna ansåg sig inte veta vad personcentrerad vård innebar men samtliga hade en 

uppfattning om begreppet. För deltagarna innebar det att utgå från varje patients behov 

och att ha hela människan i fokus. Det var viktigt att inte bara fokusera på patientens 

sjukdom. Merparten av deltagarna ansåg att sekretess och personcentrerad vård var 

samma sak men några såg inte detta sammanhang. En del hade uppfattningen att de alltid 

arbetat personcentrerat men att sekretessen inte fungerade. Någon såg personcentrerad 

vård som en utveckling av tidigare arbetssätt där personalen skulle lära känna patienterna 
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bättre och ge dem mer tid. Någon ansåg att all vård var personcentrerad då alla patienter 

behandlades individuellt vid behandling och diagnostisering.  

 

Jag undrar vad personcentrerad vård är egentligen. För vi jobbar ju för personen, eller 

patienten i centrum, och har gjort länge. Om vi inte gör det, vad gör vi då? Jag tänker 

på motsatsen till personcentrerad vård. Vad gjorde vi då annorlunda innan… 

(Sjuksköterska – 3) 

 

Personcentrerad vård för mig är mycket om sekretess. För resten inser jag heller inte 

riktigt vad som är skillnaden. Så hoppas jag ju att man har arbetat tidigare. Alltid att ha 

personen i centrum. Ha en relation till sin patient. Se hela sin patient. Det har man väl 

försökt alltid? Har man inte det? 

(Sjuksköterska – 4) 

 

Inom läkargruppen diskuterades införandet av personcentrerad vård och hur det övriga 

arbetet påverkades. Brist på vårdplatser, enkelrum och personal upplevdes vara det största 

problemet inom vården. De ansåg att personcentrerad vård infördes istället för att åtgärda 

grundproblemet och att administrativa och organisatoriska förändringar infördes av 

ledningen utan vetenskaplig grund och utan uppföljning.    

 

Alla förändringar påverkar ju andra system. När det kommer uppifrån, från ledningen, 

så är det som att det är isolerade händelser men så är det ju inte. Utan det är kedjor som 

hänger ihop hela vägen. 

(Läkare – 3) 

 

Pulstavla som arbetsredskap 

Resultatet visade att införandet av pulsrond och pulstavla var för många av deltagarna 

likställt med att arbeta utifrån personcentrerad vård. Alla deltagare ansåg dock inte att 

pulsrond och pulstavla gjorde arbetet mer personcentrerat.  
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Det är bara omvårdnad som tas upp vid pulsronden inte medicinskt. Det är omvårdnad. 

Man fokuserar på det. Bara tänka omvårdnad och då tänker jag att då är det 

personcentrerat. Hoppas jag.  

(Sjuksköterska – 4) 

 

Samtliga deltagare var överens om att pulsronden var ett snabbt sätt att inkludera all 

personal eftersom alla olika yrkeskategorier deltog och framförde sina åsikter. Deltagarna 

upplevde det positivt att hela arbetsgruppen fick samma information om patienterna och 

att det fanns en tydlig planering för dagens arbete. Läkare och undersköterskor uppgav 

att undersköterskor gavs möjlighet att framföra omvårdnadsproblem som tidigare inte 

synliggjorts. Undersköterskorna upplevde en tidsbesparing genom pulsronden eftersom 

de inte behövde delta i den medicinska ronden. De upplevde även att de hade mer 

information om patienterna och därigenom kunde svara på deras frågor. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att pulsronden ledde till kortare medicinsk rond vilket gav läkarna 

mer tid för individuella samtal med patienterna. Läkarna däremot ansåg att tiden för 

rondarbetet förlängts efter införande av pulsronden.  

 

Jag upplever ju att det här med pulsronden är ju bra för att då behöver vi ju inte sitta 

med på ronden för det stjäl ju mycket tid från patienterna om alla kategorier sitter där 

hela tiden. 

(Mix – 1) 

 

Nu vet jag mer, det kan jag säga. Nu vet jag mer om patienterna. /…/ Jag vet mer vad 

som ska hända. Innan var det inte så. Vi har rondat snabbt efter ronden med 

sjuksköterskan. Men det var snabbt och de berättar inte alla saker eller missar saker. Det 

är mycket bättre nu tycker jag. 

(Undersköterska – 4) 
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Uppfattningen var att pulstavlan tydliggjorde planeringen av patienterna och gav mer 

struktur i arbetet. Sjuksköterskorna ansåg att planering av omvårdnadsinsatser blev 

enklare. Tiden mellan pulsrond och medicinsk rond kunde användas till samtal och 

information till patienterna. Vid intervjuerna framkom att patienterna inte varit delaktiga 

över informationen som stod på tavlan. De gavs heller ingen möjlighet att påverka 

informationen men blev däremot informerade om innehållet på tavlan. Några deltagare 

ansåg att pulstavlan innebar en förbättring för patienterna medan andra inte såg någon 

skillnad mot tidigare.  

 

De går runt till patienterna och talar om att nu har vi kommit fram till att den här planen 

har vi på er så här ser det ut under veckan. 

(Sjuksköterska – 1) 

 

Det är ju inte själva patienten som är delaktig, kan man ju känna precis. 

(Mix – 2) 

  

Inte ett smack. Den är bara till för personalen. 

(Läkare – 4) 

 

Enkelrum och sekretess 

Resultatet visade att merparten av deltagarna uppgav enskild rond och sekretess på frågan 

vad personcentrerad vård innebar. En anledning som framkom till varför projektet med 

enskild rond avslutats handlade om fysiska svårigheter för vissa patienterna att förflytta 

sig till och komma in på läkarexpeditionen. Några deltagare i grupperna med 

sjuksköterskor och undersköterskor hade uppfattningen att läkarna inte var intresserade 

av att ronda patienterna enskilt på läkarexpeditionen. Merparten av deltagarna i samtliga 

grupper ansåg att förflyttning av patienter och enskilda samtal tog längre tid än ordinarie 

rond. Någon deltagare ansåg däremot att tid sparades då alla patienter inte behövde rondas 

dagligen eftersom informationen till patienten blev mer utförlig.  
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Det projektet vi hade, visst var det det här att vi skulle plocka in patienten på 

expeditionen. Det blev liksom aldrig, det kom, det blev aldrig av egentligen. Det blev 

liksom så komplicerat. 

(Läkare – 3)    

 

Samtliga deltagare var positiva till enskild rond och förmodade att patienterna vågade 

samtala mer öppet när de var ensamma med läkare. Uppfattningen var att vid enskild rond 

borde vården bli mer individuell och patientnära eftersom ingen annan lyssnade. Några 

läkare och sjuksköterskor ansåg att vid traditionell rond på flersal ställde patienterna färre 

frågor och patienterna vågade inte ta upp känsliga saker inför andra. Uppfattningen var 

att enskild rond innebar att patienterna var mer förberedda och ställde sina frågor i lugn 

och ro. En avvikande synpunkt var att patienterna var i centrum och kom till tals oavsett 

om ronden skedde på flersal eller enskilt. 

 

Jag upplever att det är mer nära, mer känsligt, men jag vet inte. Ödmjukt personligt, när 

man pratar med dom enskilt. Eller separat, inte framför fyra andra patienter. Jag menar 

man når dom annorlunda, dom öppnar sig annorlunda. Börjar berätta livshistorien om 

dottern som har dött och såna saker… Jag tycker, jag upplever att det är mer värdigt och 

mer kvalitet så att säga. 

(Läkare – 1) 

 

Samtliga deltagare var positiva till att patienterna vårdades på enkelrum och när 

sekretessen tillgodosågs ansågs arbetet personcentrerat. Deltagarna var överens om att 

enkelrum skapade en miljö där enskilda möten skedde naturligt och sekretessen 

upprätthölls. Förutom att sekretessen bröts vid samtal på flersal angavs störande moment 

som ringande telefoner, samtal mellan patienter, blodtryckskontroller och toalettbesök. 

Läkarna berättade att patienterna påverkade varandra såväl positivt som negativt när de 

vårdades på flersal. Ångest och rädsla smittade av sig. Läkarna angav även att känsliga 

ämnen ibland undveks vid samtal på flersal. Några undersköterskor hade uppfattningen 

att somliga läkare utförde utskrivningssamtal i korridoren eller på flersal. Läkarna i 
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fokusgruppen hade däremot uppfattningen att dessa samtalet alltid skedde enskilt och 

därmed var personcenterat. Oavsett arbetssätt uppgav läkarna att de pratade enskilt med 

patienterna när det behövdes. Några läkare ansåg att avsaknad av enkelrum till samtliga 

patienter försökte lösas genom rond på läkarexpedition. Läkarna menade att rond endast 

var en del av dagens arbete och om arbetet skulle vara personcentrerat borde 

sjuksköterskor och undersköterskor utföra injektioner och omvårdnadsarbete i enskilt 

rum.  

 

Om de ligger på fyrasal så är det kanske inte så att alla vill berätta om sina sjukdomar 

och sådana olika grejor och alla lyssnar. Om det skulle vara jag så vill jag inte det.  

(Undersköterska – 3) 

 

Jag tänker att alla hör ju allting om alla på salarna. Det tycker kanske inte jag är så 

jättepersoncentrerat. Sen utgår vi, försöker alltid utgår ifrån patienten. Men jag tänker 

på exempelvis ronden, då hör ju alla och alla ligger och lyssnar. 

(Mix – 3) 

 

Relationer och delaktighet 

Från den mixade gruppen framkom att personcentrerad vård handlande om att skapa 

relationer till patienterna och att göra patienterna delaktiga. Genom att göra det 

hemtrevligt för patienterna ökade patienternas välbefinnande och de fick känslan av att 

personalen brydde sig om dem. Uppfattningen var att patienterna uppskattade samtal mer 

än mediciner. När patienterna gavs tid upplevdes de som nöjda och delaktiga. 

Uppfattningen var att helheten runt patienten förlorats.  

 

I stället för en pulstavla. Ursäkta mig men… 

(Mix – 1) 
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Resultatet visade att deltagare i samtliga grupper diskuterade patienternas delaktighet i 

sin vård. Olika åsikter framkom om patienten var delaktig eller inte i sin vård. Läkarna 

var av uppfattningen att de ansvarade för rekommendationer av medicinsk behandling 

utifrån en vetenskaplig förankring. Delaktighet upplevdes inte alltid positivt då 

delaktighet i beslut gällande behandling kunde vara orimligt och påfrestande för 

patienterna. Uppfattningen bland läkarna var att inte alla patienter önskade bestämma 

över sin vård. Deltagare ur övriga grupper ansåg att patienterna var ganska delaktiga. De 

ansåg att läkarna till stor del lyssnade på patienternas önskemål. Deltagarna ansåg att det 

var personcentrerat när patienterna gavs möjlighet att påverka sin vård. Genom att 

patienterna fick information om sin vård och behandling var uppfattningen att patienterna 

var delaktiga.  

 

Jag upplever inte att de inte är delaktiga. Jag upplever att de är delaktiga. För om man 

förklarar på rätt sätt så når man patienten då känner man att vi får den feedbacken som 

vi vill få.  

(Läkare – 2) 

 

Några sjuksköterskor ansåg att patienterna inte fick tillräcklig information om sjukdom, 

planerade undersökningar, läkemedel och behandlingar. De ansåg att läkarna borde prata 

och diskutera med patienterna utifrån patienternas önskemål och förutsättningar.  

Uppfattningen var att patienternas kunskap om sig själva inte alltid togs till vara.  

 

Patienten sitter ju inne med jätte mycket kunskap om sig själva – vad de upplever, vad de 

känner, läkemedel och allt detta. Patienten kan jätte mycket och de kan jätte mycket om 

sitt tillstånd som jag tycker att vi ska ta tillvara på mer. 

(Sjuksköterska – 2)  
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Jag brukar fråga mig själv om jag hade varit nöjd som patient med den informationen 

jag fått. Hade jag varit nöjd som anhörig om morsan hade varit patient? 

(Läkare – 1)  

 

Sjuksköterskor och läkare angav att det kunde vara svårt att tillämpa personcentrerad vård 

och göra patienterna delaktiga när de hastigt försämrats eller inkom akut. 

Sjuksköterskorna ansåg att etiska diskussioner och brytpunktsamtal var viktiga. Likaså 

att anhöriga borde inkluderas i vården. Tidsbrist gjorde att sjuksköterskorna inte hann 

samtala med anhöriga.  

 

Betydelsen av relationer med patienter uppkom vid flera intervjuer. För att skapa en 

relation uppgav sjuksköterskorna att de utgick från sig själva genom samtal om vardagliga 

saker. Uppfattningen var att genom att hitta något personligt kände sig patienterna sedda 

och var inte bara en patient utan en person. Enligt läkarna var det svårt att arbeta 

personcentrerat och skapa relationer eftersom vårdtiderna var korta. Uppfattningen var 

att patienterna inte landade i situationen innan de blev utskrivna. Läkarna ansåg att 

mottagningsbesöken alltid var personcenterade då samtalet där var längre än på 

avdelningen. Samtliga deltagare uppgav tid och personliga möten som en avgörande 

faktor för att skapa en relation. Undersköterskorna träffade patienterna mest vilket 

framkom i samtliga grupper.  

 

Den personal som är inne hos patienten bygger upp en relation och ett förtroende. 

(Undersköterska – 1) 

 

 

Teamarbete, kontinuitet och tid 

I grupperna sjuksköterskor, undersköterskor och den mixade gruppen framkom att 

teamarbete infördes som en del i det personcentrerade arbetet. Deras upplevelse var att 

arbetet blev mer strukturerat. Deltagarna ansåg att det viktigaste var att det fanns en plan 

för patienternas vård och omvårdnad och inte vem som utförde de olika insatserna. 
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Uppfattningen var att arbetet blivit roligare efter teamarbetets införande och att alla blivit 

mer delaktiga och tagit mer ansvar för patienterna.  

 

Undersköterskan träffar ju oftast patienten mer än vad jag gör och får en bild av hur 

patienten klarar sig. /…/ Då har hon tatt den biten och jag får komplettera med min och 

så får man sy ihop det liksom. Så har man ett bra teamarbete så får man ju ändå ihop det 

fast man kanske inte hunnit med så mycket omvårdnad som man hade velat. 

(Sjuksköterska – 2) 

 

Resultatet visade att kommunikation, flexibilitet och samarbete var viktigt vid teamarbete 

enligt deltagarna. Några undersköterskor upplevde att samhörigheten i personalgruppen 

ökat efter införandet av teamarbete.  

 

Det är viktigt om man ska arbeta personcentrerat att det är relationer mellan 

personalgruppen också som är personcentrerad. Att man är olika som hittar varandra. 

Att det är vi två tillsammans här idag som sköter dessa patienter. 

(Sjuksköterska – 2) 

 

Vi är mer tillsammans och jag har märkt att vi sitter mer på expedition nu. Innan det var 

mer på greenroom som undersköterska satt men det är kanske lite dumt men man märker 

det att alla sitter på expedition och pratar med varandra och samarbetar. 

(Undersköterska – 4) 

 

Samtliga deltagare angav kontinuitet som en förutsättning för att lära känna patienterna. 

Uppfattningen var att förtroendet mellan personal och patienter ökade när de lärt känna 

varandra. Vid enstaka arbetspass upplevde deltagarna att det fanns risk att personalen 

kände mindre ansvar och engagemang eftersom de inte kände patienterna. 

Sjuksköterskorna och undersköterskorna angav att det hade behövts mer kontinuitet och 

samarbete mellan läkarna. Uppfattningen var att en läkare bestämde något ena veckan 
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som sedan ändrades av nästa läkare veckan därpå. Läkarna hade liknande uppfattning om 

omvårdnadspersonalen. De ansåg att det var en fördel med samma omvårdnadspersonal 

som hade hand om samma patienter under en längre tid. Ett problem som lyftes av läkarna 

var att patienterna flyttades mellan salar och avdelningar.  

 

Den ena morgonen är det en person som kommer och nästa morgon är det en annan 

person som kommer. /…/ Då blir det ju ingen riktigt bra personcentrerad vård för just 

den patienten kanske för just den dagen. 

(Mix – 2) 

 

Jag menar vad är personcentrerad vård så länge du håller på och snurrar runt 

patienterna på huset när det inte finns platser. 

(Läkare – 3)  

 

Patienterna flyttas och personalen byts. Det är många gånger som det är en ny syster 

varje dag. 

(Läkare – 1) 

 

Samtliga grupper diskuterade tid som en avgörande faktor för personcentrerat arbetet. 

Vid stort patientantal upplevde sjuksköterskorna svårigheter att hinna med patientsamtal 

och att få en uppfattning om patienterna. Flera deltagare, framförallt sjuksköterskor, 

kände ofta tidsbrist i arbetet. Uppfattningen var att färre patienter inte alltid innebar mer 

tid men det innebar ett bättre fokus på patienterna. Läkarna ansåg att arbetet behövde 

omorganiseras för att frigöra tid för personcentrerad vård. Såväl sjuksköterskor som 

läkare ansåg att mindre administrativa uppgifter hade inneburit större möjligheter till 

samtal och kliniskt arbete. Några undersköterskor ansåg tiden fanns men var 

felprioriterad.  

 

Jag kan få lite skuldkänslor sådana kvällar. Tänker patienten måste ju tänka vad är de 

för människor som är ansvarig för mig. /…/ Hon (sjuksköterskan) vet inte hur jag har det 

ikväll. /…/ Man får fokusera på att dela sina tabletter och få ut alla läkemedel. Och hur 
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ska jag kunna avgöra om jag inte har en bra bild av patienten, om patienten behöver alla 

läkemedel? 

(Sjuksköterska – 4) 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Fokusgruppsintervjuer upplevdes som en lämplig datainsamlingsmetod. Det blev mer 

som ett samtal mellan deltagarna än en formell intervju. Deltagarna byggde vidare på det 

som framfördes och därigenom kunde djupare åsiktsyttringar utvecklas. Med tanke på 

deltagarnas bristande erfarenhet om personcentrerad vård hade resultatet troligen inte 

blivit lika djupt vid enskilda intervjuer. Det var en god stämning vid samtliga 

intervjutillfällen och uppfattningen var att samtliga deltagare vågade framföra såväl 

positiva som negativa åsikter.   

 

I denna studie diskuterades personcentrerad vård utifrån vårdpersonalens erfarenheter. 

Homogent urval användes eftersom det var en förutsättning för studien att deltagarna hade 

personcentrerad vård som gemensam nämnare. Grupperna var heterogena så till vida att 

deltagarna hade olika ålder, kön, yrkeserfarenhet och yrkestillhörighet. Det bidrog till att 

diskussionerna blev varierande och olika synpunkter framfördes under intervjuerna. 

Deltagarna fastnade inte i ett samtyckande. För att undvika vinklat resultat var det viktigt 

att inte enbart personer som var intresserade och positivt inställda till ämnet deltog. 

Urvalsmetoden som användes gjorde det inte möjligt att rekrytera deltagare utifrån 

deltagarnas inställning. Deltagare som ingick i fokusgruppsintervjuerna var såväl positivt 

som negativt inställda till personcentrerad vård. Risken fanns att samtliga deltagare kunde 

varit antingen enbart positiva eller enbart negativa vilket troligen gett ett helt annat 

resultat.    

 

Det kändes aktuellt att inkludera såväl undersköterskor, sjuksköterskor och läkare då 

ämnet berör hela arbetsgruppen. Det var en fördel med variation i ålder, kön och antal 
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yrkesverksamma år samt yrkestillhörighet. Uppfattningen är att resultatet blev varierat 

med både bredd och djup. Ingen av deltagarna hade arbetat med personcentrad vård under 

en längre tid vilket innebar att de saknade egentlig erfarenhet. De hade ändå mycket 

synpunkter och uppfattningar om ämnet. Om studien genomförts på en vårdavdelning där 

personcentrerad vård varit en etablerad arbetsmodell under en längre tid hade resultatet 

möjligen varit annorlunda.  

 

Det finns inga regler för hur stort urvalet ska vara vid kvalitativ metod med fokusgrupper 

(16). Deltagarnas bakgrund, ämnets komplexitet samt författarnas erfarenhet styr till stor 

del gruppstorlekens lämplighet (17). Mindre deltagarantal i grupperna valdes med 

anledning av bristande erfarenhet av fokusgruppintervjuer och för att materialet skulle 

vara hanterbart. Det upplevdes även positivt för deltagarna eftersom alla fick möjlighet 

att framföra sina synpunkter. 

 

Pilotintervjun gav möjlighet att träna intervjumetodik, inspelning och transkribering. 

Därigenom blev studiens intervjuer utförda på ett skickligare sätt. Två 

sjuksköterskestudenter ingick i pilotintervjun. Deltagarna var inte representativa för 

studiens urval eftersom de var studenter. Uppfattningen var att det inte påverkade studiens 

resultat. Pilotintervjun ingick inte i studien.  

 

Frågorna i intervjuguiden svarade mot syftet och uppfattades som enkla och tydliga för 

deltagarna. Upplevelsen var att ämnet blev uttömt. Det är möjligt att det framkommit 

annorlunda svar med andra frågor. En nackdel med att vara ovan som intervjuare var att 

samtalen ibland kom in på ämnen som inte svarade mot syftet. Det kändes svårt att 

avbryta deltagarna i samtalet. Genom att deltagarna gavs möjlighet att samtala utan 

inblandning från intervjuaren blev diskussionerna möjligen mer utvecklade.   

 

Kvalitativ innehållsanalys var en lämplig analysmetod eftersom den fokuserar på likheter, 

skillnader och mönster i texten. Analysmodellen gjorde arbetet strukturerat vilket blev en 

trygghet då vana att analysera text saknades. Det var en fördel att använda konventionell 

kvalitativ innehållsanalys eftersom ett kodningsschema säkerställde att dataanalysen blev 
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systematisk, logisk och vetenskaplig vilket gjorde processen pålitlig. Enligt Hsieh och 

Shannon (18) kan subkategorier utvecklas vid stora datamaterial men datamängden i den 

aktuella studien var inte så stor att det blev aktuellt. Samtliga delar i analysen gjordes 

tillsammans vilket upplevdes positivt eftersom funderingar kunde diskuteras direkt. 

Resultatet hade möjligen blivit annorlunda om analysen genomförts enskilt. Det ansågs 

lämpligt att använda konventionell kvalitativ innehållsanalys där kategorier uppstår 

utifrån det analyserade datamaterialet. Om deduktiv kvalitativ innehållsanalys använts 

hade möjligen resultatet blivit annorlunda eftersom frågor och kodningsschema då utgått 

från teorier och tidigare forskning (18). Det hade varit intressant att använda deduktiv 

innehållsanalys om personalen haft mer erfarenhet av personcentrerad vård. 

 

Datainsamling och dataanalys kan ha påverkats av författarnas värderingar och 

förförståelse. Genom diskussioner tydliggjordes förförståelsen. Efter varje intervju 

uppstod intressanta vinklingar. Författarna försökte bortse från detta och följde 

intervjuguiden. Det är möjligt att författare och deltagare påverkade varandra men det var 

inget som noterades. Det fanns ingen personlig koppling mellan deltagare och författare 

men en yrkesmässig koppling fanns genom anställning på medicinkliniken. Det verkade 

inge förtroende och trygghet från deltagarna och stämningen blev trevlig från början. 

Deltagarna påverkade varandra positivt under intervjuerna då de delade med sig av sina 

åsikter och startade diskussioner. Det uppstod inte någon obehaglig stämning och ingen 

deltagare blev ledsen under intervjuerna. 

 

Av olika anledningar lämnade tre deltagare intervjutillfällena innan de var helt avslutade. 

Det anses inte ha påverkat intervjuerna eller resultatet eftersom deltagarna lämnade 

intervjun i slutskedet. Deltagarna i respektive grupp kommer ha vetskap om vad som 

sagts inom gruppen. Risken finns att citat kan kopplas till enskilda personer efter 

publicering. Genom att deltagarna har skrivit under att sekretess råder för det som sägs 

under intervjutillfället minimeras risken att information läcker ut.  

 

Trovärdighetsbegreppet bestående av tillförlitlighet, överförbarhet, verifierbarhet och 

giltighet (22, 23) användes för att bedöma kvalitén i studien. Studien bedömdes som 
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tillförlitlig då tolkningarna av resultatet togs ur det insamlade materialet (22). Analysen 

utfördes av två personer för att undvika att en persons förförståelse påverkade resultatet 

(22). Analysprocessen dokumenterades noggrant och synliggjordes genom en tabell (23). 

Studien är verifierbar då tolkningen är baserad på insamlat datamaterial där intervjuerna 

transkriberats ordagrant (23). Resultatet styrktes genom citat från deltagare. Giltigheten 

styrktes genom att en intervjuguide utarbetades och följdes (23). Studien kan vara 

överförbar vid implementering av personcentrerad vård på andra avdelningar men vad 

gäller arbete utifrån personcentrerad vård är studien inte överförbar (22). 

 

Resultatdiskussion 

Under kategorin Införande och kunskap framkom att sjuksköterskor och undersköterskor 

deltog i en utbildningsdag inför införandet av personcentrerad vård. Deltagarna i studien 

angav att endast ett utbildningstillfälle getts och de saknade kontinuerlig information och 

uppföljning i projektet. Många förstod inte vad begreppet betydde och vad 

personcentrerad vård skulle leda till. McCormack och McCance menar att en 

förutsättning för personcentrerad vård är yrkeskompetens (10). Vårdpersonal som 

bedriver personcentrerad vård måste ha en förståelse för vad begreppet innebär såväl i 

teori som praktik. Personcentrerad vård måste utvecklas och praktiseras kontinuerligt och 

inte enbart vid införandet (10). Begreppet personcentrerad vård innebär att patienten ses 

som en värdig och kapabel person i ett partnerskap med vårdpersonal (9). Vid 

personcentrerad vård flyttas fokus från sjukdomen till personens erfarenheter och 

upplevelser av sin sjukdom (4). Har inte personalen tillräcklig kunskap om begreppet 

personcentrerad vård ökar svårigheterna att införa och praktisera personcentrerad vård. 

Införandet och det fortsatta arbetet försvårades troligen av att läkarna inte deltagit i någon 

utbildning.     

 

I kategorin Införande och kunskap ansåg läkarna att personcentrerad vård infördes i stället 

för att åtgärda problem som brist på enkelrum, vårdplatser och personal. De ansåg att 

organisatoriska förändringar infördes utan personalens delaktighet och inflytande samt 

att ingen uppföljning av projektet gjordes. McCormack och McCance beskriver vårdmiljö 

som en del av personcentrerad vård (10). I begreppet vårdmiljö ingår stödjande 
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organisatoriska system vilket innefattar att personalen skall vara delaktig i beslutsfattande 

samt att förutsättningar för yrkesutövning ska finnas. Olika grupper inom organisationen 

på såväl lednings- som vårdpersonalsnivå påverkar varandra och måste fungera 

tillsammans (10). Personcentrerad vård förutsätter personcentrerad arbetsledning och 

personalvård (4). Ledningens inställning till personalen och personalens arbetsuppgifter 

är avgörande för möjligheterna att bedriva personcentrerad vård (24).   

 

I kategorin Pulstavla som arbetsredskap framkom att deltagarna upplevde pulsrond och 

pulstavla positivt eftersom detta arbetssätt inkluderade samtlig personal. I detta 

sammanhang avsåg deltagarna yrkeskategorier som sjuksköterskor, undersköterskor, 

läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Olika yrkeskategorier bidrog med olika 

kompetens och samtliga i gruppen erhöll samma information. McCormack och McCance 

beskriver kunskapsmix under begreppet vårdmiljö (10). Kunskapsmix innebär att olika 

yrkeskategorier samverkar i ett vårdteam för att öka kompetensen runt patienten. Delat 

beslutstagande är en annan del inom vårdmiljö där McCormack och McCance menar att 

samarbete mellan de olika personalkategorierna och patienten är en förutsättning för 

personcentrerad vård. Alla i vårdteamet inklusive patienten ska vara delaktiga i alla beslut 

(10). Vid intervjuerna framkom att patienterna inte var delaktiga vid pulsronden och inte 

kunde påverka informationen på pulstavlan men de informerades om vad som bestämts. 

Pulstavlan och pulsronden är bra arbetsredskap för personalen då de olika 

personalkategoriernas kunskaper tas till vara. Däremot utnyttjas inte patientens kunskap 

om sin sjukdom och situation vilket gör att arbetssättet inte kan betraktas som 

personcentrerat.   

 

Uppfattningen i kategorin Enkelrum och sekretess var att enkelrum skapade en miljö där 

enskilda möten skedde naturligt och sekretessen upprätthölls. Läkarna ansåg att förutom 

att sekretessen bröts så fanns störande moment vid vård på flersal. Patienterna påverkade 

varandra vilket kunde vara såväl positivt som negativt. Enligt McCormack och McCance 

ingår den fysiska miljön som en del av vårdmiljön (10). Den fysiska miljön har stor 

betydelse för vård och läkning. McCormack och McCance är av uppfattningen att 

enkelrum i första hand ska användas för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. 

Enkelrum tros även förbättra patienttillfredsställelsen när det gäller att minska störande 
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moment och öka integritet och värdighet. Närvaro och synlighet av vårdpersonal minskar 

vid vård på enkelrum vilket McCormack och McCance anser vara en förutsättning för 

personcentrerad vård (10). Inde är av åsikten att enkelrum ökar förutsättningarna för 

personcentrerad vård då det finns möjligheter till enskilda samtal med patienten (25).  

 

En stor del av intervjuerna handlade om att personcentrerad vård var det samma som att 

tillgodose sekretess. Sekretess diskuteras inte av McCormack och McCance eller av 

Ekman. Sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) innebär att 

vårdpersonal inte får avslöja uppgifter om patienternas hälsotillstånd eller personliga 

förhållanden vare sig muntligt eller genom utlämning av journalhandlingar utan 

patientens samtycke (26). Genom att ronda enskilt tas hänsyn till sekretessen. Däremot 

utförs många arbetsmoment utöver ronden där sekretessen inte tillgodoses. Medpatienter 

riskerar att ta del av information som de inte har rätt till.   

 

I kategorin Enkelrum och sekretess diskuterades enskilda samtal. Deltagarna ansåg att 

patienterna troligen vågade samtala mer öppet när de var ensamma med läkaren. 

Patienterna vågade ta upp känsliga frågor och det blev mer kvalitet i samtalen. Ytterligare 

en förutsättning som framkom i kategorin Teamarbete, kontinuitet och tid var att 

patienterna öppnade sig lättare om det fanns kontinuitet bland vårdpersonalen. 

Förtroendet mellan patient och personal ökade när de lärt känna varandra. I ramverket 

under vårdprocesser ingår det att vara sympatiskt närvarande (10). För att samtalet med 

patienten ska bli sympatiskt måste vårdpersonalen vara närvarande både fysiskt och 

mentalt enligt McCormack och McCance. En förutsättning för dessa samtal är att tid 

spenderas med patienten och att samtal förs med patienten. Om vårdpersonalen känner 

sig obekväma eller saknar förmågan att känna in patientens behov blir inte samtalet 

sympatiskt (10).   

 

Under kategorin Relationer och delaktighet angav studiens deltagare att personcentrerad 

vård innebar att utgå från varje patients behov och att ha hela människan i fokus. 

Deltagare i den mixade gruppen angav att personcenterande vård handlade om att skapa 

förtroende till patienterna. Tid och personliga möten diskuterades i samtliga grupper som 
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avgörande för att skapa en relation till patienterna. I den Personcenterande processen i 

McCormack och McCances ramverk ingår arbete med patientens tro och värderingar 

(10). Patientens livshistoria utgör vilka de är idag, vilka val de gjort och vilket liv de valt 

att leva. Tydliggörs patients livshistoria kan vårdpersonalen få förståelse för vad som är 

viktigt för patienten. Därigenom kan patientens vårdplan individualiseras. McCormack 

och McCance anser att patientens livshistoria ska finnas dokumenterad i patientjournalen 

(10). Enligt Ekman innebär personcentrerat förhållningssätt att lyssna på patientens 

berättelse och därigenom medvetandegörs patienternas vilja, motiv och resurser (6). 

Många patienter har en förväntning på att informeras av vårdpersonalen snarare än att 

berätta själva. Det kan vara svårt för patienterna att berätta om sin sjukdomsförståelse. 

Patientberättelsen utmynnar i en individuell hälsoplan som måste följas upp och 

dokumenteras för att säkerställa den personcentrerade vården (6). Dokumentation av 

patientberättelsen var inget som framkom i intervjuerna. 

 

Delaktighet diskuterades i samtliga grupper. Det var olika åsikter huruvida patienterna 

var delaktiga eller inte i sin vård. Patienterna gjordes delaktiga samtidigt som läkarna 

rekommenderade behandlingsalternativ utifrån vetenskaplig förankring. Genom att 

patienterna fick information om sin vård och behandling var uppfattningen att patienterna 

var delaktiga. Uppfattningen var bland sjuksköterskorna att patienternas kunskap om sig 

själv inte alltid togs tillvara. Den personcentrerade processen innebär enligt McCormack 

och McCance att vårdpersonal ska underlätta patientens delaktighet i beslutsfattande 

genom att tillhandahålla information anpassad efter patientens förutsättningar (10). 

Genom en professionell relation mellan patient och vårdpersonal ska vårdpersonalen 

initialt guida patienten med kunskap kring vård och behandling så att patienten slutligen 

kan göra självständiga val efter sina förutsättningar (10). Partnerskap mellan vårdpersonal 

och patient är centralt inom personcentrerad vård eftersom det handlar om en ömsesidig 

respekt för varandras kunskap om sjukdom på en generell nivå och hur det är att leva med 

sjukdom (4, 6). Arbetet med att betrakta patienten som en likvärdig partner behöver 

utvecklas för att främja den personcentrerade processen. Partnerskapet måste vara 

ömsesidigt och det räcker inte med att patienten informeras utan patienten måste 

involveras mer i beslut gällande sin vård när situationen tillåter.  
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I studien framkom att deltagarna utgick från sig själva när de skapade relationer till 

patienterna. Deltagarna försökte samtala om vardagliga och personliga saker för att få 

patienterna att känna sig sedda som en person. Enligt McCormack och McCance är 

självmedvetenhet en av förutsättningarna för att bedriva personcentrerad vård (10). 

Vårdpersonal har en egen livshistoria och erfarenheter som påverkar relationer och 

känslomässigt engagemang. Självkännedom påverkar interaktionen mellan vårdpersonal 

och patient. Relationen mellan patient och vårdpersonal ska byggas på ömsesidig respekt 

(10). För att vårdpersonalen ska kunna möta patienten som en person måste 

vårdpersonalen se sig själv som en person (4). För att detta ska bli möjligt måste 

arbetsledning och arbetskollegor behandla vårdpersonal som enskilda personer (4).  

 

Sjuksköterskor och undersköterskor upplevde kommunikation och samarbete som viktigt 

vid teamarbete vilket är en del av kategorin Teamarbete, kontinuitet och tid. 

Undersköterskor angav att samhörigheten i personalgruppen ökat efter teamarbetets 

införande. Teamarbete innebar för sjuksköterskor och undersköterskor samarbete dem 

emellan i det patientnära arbetet. Övriga personalkategorier eller patienter inkluderades 

inte i begreppet. McCormack och McCance beskriver under vårdmiljö att delat 

beslutstagande krävs för att utveckla ett effektivt team (10). Samtliga deltagare i teamet 

måste ha samma grundvärderingar, arbeta efter samma mål och anpassa arbetet efter 

patientens behov. Vidare beskriver McCormack och McCance i personalrelationer att det 

inte enbart är relationen till patienten som ska vara respektfull. Relationen mellan 

kollegor måste innehålla samma respekt för varandra som till patienterna. McCormack 

och McCance menar att personalrelationer måste kopplas samman med andra delar i 

ramverket så som yrkeskompetens, sociala färdigheter, självmedvetenhet, värderingar 

och engagemang (10).  

 

Efter införandet av teamarbete tog sjuksköterskor och undersköterskor ett gemensamt 

ansvar för arbetet. Upplevelsen var att arbetet blev roligare och mer strukturerat.  

McCormack och McCance anger under förutsättning att organisationen, teamet och den 

enskilda vårdpersonalen måste arbeta mot samma mål (10). Vid personcentrerad vård 

handlar engagemang inte enbart om att vara vänlig och tillmötesgående utan om att aktivt 

arbeta utifrån det som bestämts (10).  
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I kategorin Teamarbete, kontinuitet och tid ansåg deltagare i samtliga grupper att tid var 

en avgörande faktor för personcentrerat arbete. Flera deltagare kände ofta tidsbrist i 

arbetet. Läkarna ansåg att arbetet behövde omorganiseras för att frigöra tid för 

personcentrerad vård. McCormack och McCance nämner inte tidsaspekten i sitt ramverk. 

Ekman nämner att tidsbrist ofta framförs vid införande av personcentrerad vård eftersom 

personalen ska hinna med många olika moment vid ett arbetspass (27). Känslan av 

tidspress påverkar möjligheterna att reflektera och ta till sig den personcentrerade 

värdegrunden vilket innebär att införande av personcentrerad vård försvåras (27).    

 

Slutsats  

Personalen erfor att de arbetade personcentrerat utifrån den modell som genomförts på 

avdelningen. Resultatet av studien kopplades till McCormack och McCance´s ramverk 

och visade att få delar uppfylldes. Personalens erfarenheter av personcentrerad vård är 

således inte överensstämmande med en förekommande teoretisk modell. En förutsättning 

för implementering av personcentrerad vård är att Förutsättningar och Vårdmiljö är 

uppfyllda innan införandet påbörjas. Hela organisationen måste ses över innan införandet 

så att det finns tid för ett nytt arbetssätt och nya arbetsuppgifter.   
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Figur II: Studiens resultat kopplat till McCormack och McCance ramverk 

  

 

Det råder en allmän missuppfattning om vad personcentrerad vård innebär i praktiken. 

Medarbetare inom sjukvården anser att de har patienten i centrum och de vill patientens 

bästa. Personalen är bra på att informera om patientens vård och behandling men tar sällan 

tillvara på patientens resurser utifrån deras förutsättningar. En förutsättning för att 
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praktisera personcentrerad vård är att personalen har förståelse för begreppets innebörd 

och att samtlig personal tolkar begreppet på samma sätt. Det måste även finnas en 

förståelse för varför personcentrerad vård ska införas och vad det ska leda till. 

Utvärdering av arbetssätt och kunskap behöver utföras kontinuerligt när en ny 

arbetsmodell införs.    

 

Studien kan vara till hjälp vid implementering av personcentrerad vård på 

vårdavdelningar inom slutenvård. Resultatet visar på betydelsen av kontinuerlig 

information och utbildning inom ämnet. Vårdpersonalen måste ges möjlighet till att 

reflektera och diskutera sitt arbetssätt. Förslagsvis genom reflektionsgrupper där 

vårdpersonalen ges möjlighet till att utbyta tankar och erfarenheter. En förutsättning för 

arbete med personcentrerad vård är att det finns tillräckligt med tid i det dagliga arbetet 

för samtal och möte med patienterna. Det behövs mer forskning om hur personcentrerad 

vård ska implementeras och praktiskt tillämpas inom slutenvård.   
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Bilaga I 

Information om studie 

Bakgrund 

Traditionellt har sjukvården organiserats kring olika modeller där vården har 

effektiviserats, standardiserats och organiserats utifrån sjukdomsdiagnoser och 

personalens arbete. Personcentrerad vård utgår från en organisation där patienten blir den 

centrala i vården och där maktförhållandena flyttas från ett hierarkiskt arbetssätt till ett 

partnerförhållande mellan patient och sjukvårdspersonal. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva vårdpersonals uppfattning av att bedriva 

omvårdnad utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

Hantering av data 

Datainsamlingen kommer att ske genom fokusgruppsintervjuer med fyra till sex deltagare 

i varje grupp. Ljudupptagning vid intervjun kommer att ske. Insamlat material kommer 

att behandlas konfidentiellt. Deltagaren har alltid rätt att avstå eller avbryta sin medverkan 

utan att ange skäl för detta och utan att det påverkar deltagaren negativt. Sekretess råder 

för det som sägs inom gruppen vid intervjutillfället. Materialet kommer att användas till 

en magisteruppsats vid Högskolan Kristianstad och publicering av uppsatsen kan komma 

att ske. 

 

Intresseanmälan  

Ni som önskar deltaga i studien vänligen kontakta Anna Hansson eller Rebecka Thörn. 
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Handledare för studien 

Eva Clausson. Universitetslektor i Omvårdnad, Högskolan Kristianstad. 

Mail: eva.clausson@hkr.se 

 

Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av: 

Anna Hansson  

Mail: anna.hansson0018@stud.hkr.se 

 

Rebecka Thörn 

Mail: rebecka.thorn0001@stud.hkr.se  
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Bilaga II 

Tillstånd ansvarig chef 
 
Härmed ger jag mitt tillstånd att låta Anna Hansson och Rebecka Thörn genomföra 

studien med syftet att beskriva vårdpersonals uppfattning av att bedriva vård utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt.  

 

Jag har mottagit muntlig och skriftlig information om studien.  

 

 

_______________________  ______________________ 

Namnunderskrift   Titel 

 

 

______________________  _______________________ 

Namnförtydligande    Datum och ort 
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Bilaga III 

Intervjuguide – fokusgrupper 

Deltagarna får presentera sig med namn, yrkestitel och antal år i som de arbetat 

sammanlagt samt på den aktuella avdelningen.  

 

Öppningsfråga:  

Om jag säger personcentrerad vård – vad är det första ni tänker på? 

Kan ni beskriva era erfarenheter av personcentrerad vård?  

 

Introduktionsfrågor:  

Vilken betydelse har personcentrerad vård i det kliniska arbetet? 

 På vilket sätt är personcentrerad vård bra? 

Ser ni några hinder med personcentrerad vård? 

Svårigheter/Möjligheter med personcentrerad vård? 

 

Förhållningssätt: Nyckelfrågor 

Hur är det att arbeta praktiskt med personcentrerad vård? 

Hur bidrar ni till att arbetet blir personcentrerat? 

Hur bidrar annan vårdpersonal till att arbetet blir personcentrerat? 

Kan ni ge exempel på någon situation där det har varit svårt att tillämpa personcentrerad 

vård?  

Kan ni ge exempel på någon situation där det varit lätt att tillämpa personcentrerad vård? 

Kan ni beskriva hur mötet med patienten förändrat sedan ni började arbeta 

personcentrerat?  

Ni som har arbetat på andra avdelningar eller innan införandet av personcentrerad vård, 

på vilket sätt skiljer sig arbetet? 
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Beskriv hur införandet av personcentrerad vård har påverkat relationerna inom 

personalgruppen? (Ser ni varandra som personer eller som yrkestitlar, olika erfarenheter 

som tas tillvara?) 

 

Slutfrågor: 

Hur skulle du vilja utveckla personcentrerad vård på avdelningen?  

Är det något annat du vill lägga till? 
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Bilaga IV 

Samtyckesformulär 

Till deltagare 

Jag har muntligen och skriftligen med hjälp av informationsblad tagit del av: 

 Syftet med studien 

 Att mitt deltagande i studien innebär att jag kommer att intervjuas av Anna 

Hansson och Rebecka Thörn 

 Vem som är ansvarig för studien 

 Att jag kan kontakta ansvariga för studien om jag vill veta mer 

 Att det är frivilligt att deltaga i studien 

 Att jag kan avbryta min medverkan i studien när som helst  

 Sekretess råder för det som sägs under intervjutillfället 

 

Jag samtycker till att deltaga i studien: Vårdpersonals uppfattning av att bedriva vård 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt.  

 

 

 

_______________________  ______________________ 

Namnunderskrift   Datum och ort 

 

 

_______________________ 

Namnförtydligande 
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Bilaga V 

Ansökan etikprövning studerande 

Magisteruppsats inom omvårdnad med inriktning medicinsk 

vård, 15 hp. Högskolan Kristianstad 

 

Titel: Vårdpersonals uppfattning av att bedriva vård utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt 

Författare: Anna Hansson och Rebecka Thörn 

Handledare: Eva Clausson  

 

Sammanfattning av projektarbetet: Studien syftar till att beskriva vårdpersonals 

uppfattning av personcentrarad vård. Fokusgruppsintervjuer med homogent urval 

kommer att används som metod. Den kommer att genomföras på ett sjukhus i Region 

Skåne. Studien är en del i författarnas utbildning till Specialistsjuksköterska med 

inriktning medicinsk vård på Högskolan Kristianstad och Malmö Högskola. Den kommer 

att genomföras som en magisteruppsats och omfattar 15 högskolepoäng. Studierna sker 

på halvfart och uppsatsen kommer att påbörjas höstterminen 2016 och avslutas 

vårterminen 2017. 

 

Relation till deltagarna: Författarna arbetar som sjuksköterskor på det sjukhus där 

studien ska utföras men inte på den aktuella avdelningen. Ingen personlig relation finns 

till deltagarna i studien.  

 

Hur tillgodoses informationskravet: Författarna ska ge saklig och tydlig information 

till deltagarna om syftet med studien, metoden som kommer att användas, vem som är 

ansvarig och vem deltagaren kan kontakta vid eventuella frågor, samt att deltagandet är 
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frivilligt och att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan. Informationen 

kommer att ges såväl skriftligt inför studien som muntligt vid intervjutillfället. 

 

Hur tillgodoses samtyckeskravet: Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. Då studien innefattar aktivt deltagande genom intervjuer krävs samtycke 

från deltagarna vilket deltagarna kommer att lämna skriftligt i ett samtyckesformulär. 

Endast då författaren skriftligt erhållit informerat och frivilligt samtycke från deltagarna 

i studien kommer studien fortskrida. Deltagaren har alltid rätt att avstå eller avbryta sin 

medverkan utan att ange skäl för detta och utan att det påverkar deltagaren negativt.  

 

Hur tillgodoses konfidentialitetskravet: Det skriftliga datamaterialet som kommer att 

ligga till grund för studien kommer att avidentifieras och kodas. 

 

Hur tillgodoses nyttjandekravet: Materialet som samlas in vid intervjuerna kommer att 

användas till denna studie. Uppsatsen kommer eventuellt att publiceras i tidskrifter inom 

området omvårdnad. Alla deltagare kommer att behandlas lika och ambitionen är att alla 

ska ges lika stor möjlighet att framföra sina åsikter. 

 

_________________________ 

Anna Hansson, student 

 

_________________________ 

Rebecka Thörn, student 

 

_________________________ 

Eva Clausson, handledare   

       

 


