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Sammanfattning  

Bakgrund: Sjukvården står inför ett framtida scenario med allt fler äldre personer 

med ett eller flera sjukdomstillstånd vilket ställer krav på effektivitet och säkerhet 

i vårdkedjan. I samhället pågår sedan ett decennium en omställning till en mer 

personcentrerad vård där individen sätts i fokus. Sjuksköterskan i hemsjukvården 

möter patienten i hemmet, vilket är den mest naturliga miljön för personcentrerad 

vård. Inom hemsjukvården finns flera utmaningar, till exempel geografisk distans 

till både patient och omsorgspersonal samt ett fragmenterat kommunikationsflöde 

vilket ställer frågan kring hur sjuksköterskor upplever personcentrerad vård inom 

kommunal hemsjukvård. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård Metod: En litteraturstudie 

genomfördes vilken grundade sig på 10 kvalitativa artiklar sökta ifrån 

omvårdnadsinriktade databaser. HKR:s granskningsmall användes i granskningen 

och analysen skedde i enlighet med Fribergs femstegsmodell. Resultat: 

Sjuksköterskans upplevelser av personcentrerad vård i kommunal hemsjukvård 

återges i tre huvudkategorier och sju underkategorier. Mötet med patienten: 

relationer präglade av vänskap, respekt och erkännande, kontinuitetens betydelse. 

Sammanhangets betydelse: samverkan och kommunikation, livserfarenhetens 

betydelse, självkännedomens betydelse. Förutsättningar som påverkar: ledarskap, 

kunskap och utbildning. Diskussion: Metoden diskuteras enligt Shentons fyra 

trovärdighetsbegrepp. Tre fynd från resultatet diskuteras utifrån McCormack och 

McCance teoretiska ramverk för personcentrerad vård, kontinuitetens betydelse, 

samverkan och kommunikation samt ledarskap. 
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Abstract  

Background: Healthcare is facing a future scenario with an increasing number of 

elderly people with one or more medical conditions, which places demands on 

efficiency and safety in the care chain. In society, a transition to a more person-

centred care, where the individual is put in focus, has been underway for a decade. 

The nurse in home care meets the patient at home, which is the most natural 

environment for person-centred care. In home care, there are several challenges, 

such as geographical distance to both patient and care staff and a fragmented 

communication flow, which raises the question of how nurses experience person-

centered care in municipal home care Purpose: The purpose was to shed light on 

the nurse's experience of person-centred care in municipal home care Method: A 

literature review, based on ten qualitative articles selected from nursing-oriented 

databases, was conducted. HKR's review template was used in the review and the 

analysis has been carried out in accordance with Friberg's five-step model. Results: 

The nurse's experiences of person-centred care in municipal home care are 

reproduced in three main categories and seven subcategories. The meeting with the 

patient: relationships characterized by friendship, respect and recognition, the 

importance of continuity. The significance of context: collaboration and 

communication, the importance of life experience, the importance of self-

knowledge. Conditions that have an influence: leadership, knowledge and 

education. Discussion: The method is discussed according to Shenton's four 

concepts of credibility. Three findings from the results are discussed based on 

McCormack and McCance's theoretical framework for person-centred care. The 

findings are: the importance of continuity, collaboration and communication as well 

as leadership. 
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Inledning 
I dag står sjukvården inför ett globalt scenario då människor lever längre med en eller 

flera sjukdomar vilket bland annat resulterar i ökade kostnader (Centrum för 

personcentrerad vård-GPCC, 2022). Då människor lever ett liv med sjukdom uppstår 

behov av en specialiserad sjukvård i hemmet vilket ställer krav på en väl fungerande 

organisatorisk struktur mellan alla vårdnivåer samt att det finns en lättåtkomlig och säker 

kommunikation (Ekstedt & Dahlgren, 2015). 

Patienter är individer med unika behov, erfarenheter och mänskliga resurser och är mer 

än sin sjukdom. Under minst ett decennium har implementering av personcentrerad vård 

pågått både nationellt och internationellt för att möta behoven med en effektiv och säker 

vård (Vårdhandboken, 2020). Personcentrerad vård är en tillämpad etik där människosyn 

och förhållningssätt är tillämpbar för alla yrkesgrupper inom vård och omsorg (Centrum 

för personcentrerad vård-GPCC, 2022). En av de sex kärnkompetenserna i 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning är personcentrerad vård, vilket är ett arbetssätt 

som ger möjlighet att utföra en vård som är anpassad till individen med respekt och 

värdighet (Sjuksköterskeföreningen, 2017). En rad studier gjorda via Centrum för 

personcentrerad vård har påvisat att personcentrerad vård ger en positiv effekt på 

patientens upplevelse av vård (Centrum för personcentrerad vård- GPCC, 2022). 

Bakgrund 

Hemsjukvård 

För att få kommunal hemsjukvård i Sverige gäller “tröskelprincipen”, där endast personer 

som inte kan ta sig till landstingskommunal vårdinrättning är berättigade till hemsjukvård. 

Vissa avtal anger dessutom att den enskilde skall ha ett längre vårdbehov för att ha rätt 

till hemsjukvård (SOU 2011:55). I Sverige bedrivs hemsjukvård i de flesta fall i 

kommunal regi där den är primärvårdsansluten med inriktning på vuxna personer men i 

vissa fall även barn. Med hemsjukvård avses alla hälso- och sjukvårdsinsatser i den 

enskildes hem, det vill säga både i ordinärt och särskilt boende, som tillhandahålls av 

legitimerad personal samt annan personal med delegering att utföra uppgifter inom hälso- 

och sjukvård. Ordinärt boende avser personens egen bostad medan särskilt boende avser 
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äldreboende, serviceboende eller gruppbostad (SOU 2011:55, s. 11). Hemsjukvård kan 

bestå av olika insatser för medicinsk behandling, omvårdnad, rehabilitering och 

habilitering och är reglerade genom lagstiftning och regelverk (Midböe, 2019). 

Hemsjukvårdens organisation 

Arbetet inom hemsjukvården innebär tvärprofessionellt teamarbete för att uppnå maximal 

livskvalitet för den enskilde personen (Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

Sjuksköterskor i hemsjukvård arbetar enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL,1982:763). 

Sjuksköterskor ger HSL- uppdrag åt övrig personal som arbetar enligt socialtjänstlagen 

för att sjukvårdsinsatser skall kunna genomföras (SFS, 2001:453). För att vårdpersonal 

skall få utföra arbetsuppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen krävs delegering från 

legitimerad personal. Regionerna ansvarar för och utför alla läkarinsatser och i de flesta 

kommuner arbetar också en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med ansvar för 

kvalitet och säkerhet gällande läkemedelshantering, omvårdnad, behandlingar, 

dokumentation, regler och författningar (Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

Sjuksköterskan i hemsjukvården 

Svensk sjuksköterskeförening definierar omvårdnad som sjuksköterskans specifika 

kompetens med utgångspunkt från en humanistisk människosyn. Definitionen är ett stöd 

för det dagliga arbetet med de sex kärnkompetenserna: evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap, samverkan i team, säker vård, informatik och personcentrerad vård 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). I hemsjukvården möter sjuksköterskan personer i 

olika åldrar med många olika medicinska tillstånd. Respekt för patientens integritet och 

hänsyn till närstående är ledord i hemsjukvården. All omvårdnad förutsätter respekt för 

mänskliga rättigheter, hänsyn till människors värderingar, vanor, tro, respekt för 

självbestämmande, integritet och värdighet. Sjuksköterskan som besöker patienten i 

dennes hem är en gäst trots att patientens hem också är en arbetsplats för sjuksköterskan 

och övrig hälso- och sjukvårdspersonal (Bökberg & Drevenhorn, 2017). 

Sjuksköterskan i hemsjukvården ansvarar för att leda, prioritera, fördela och samordna 

omvårdnadsarbetet i teamet. I uppgifterna ingår också att genomföra eller medverka vid 
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undersökningar och behandlingar samt planera, konsultera och informera i samverkan 

med andra aktörer i vårdkedjan (Josefsson & Ljung, 2017). 

Sjuksköterskan i hemsjukvården har den högsta medicinska kompetensen i vårdteamet 

och måste sätta sig in i och hantera komplexa vårdsituationer. Sjuksköterskan bedömer 

självständigt när läkare måste tillkallas eller om arbetsuppgifter ska och kan delegeras till 

icke legitimerad vårdpersonal. I sjuksköterskans uppgifter ingår också vård i livets 

slutskede. Allt fler vårdas i hemmet till livets slut vilket ställer krav på att sjuksköterskan 

är lyhörd för behov hos både den sjuke och dess närstående. Vid vård i livets slut har 

sjuksköterskan ofta ett samarbete med ett palliativt team från regionen, där både 

sjuksköterska och läkare finns tillgängliga för konsultation, ordination och bedömning i 

vården kring patienten (Josefsson & Ljung, 2017). 

Personcentrerad vård 

I boken Personcentrerade arbetssätt inom vård-i teori och praktik, författad av 

McCormack och McCance (2021) återges en filosofisk tanke vad gäller patienten och 

dess varande. Citatet är från Tom Kitwood´s definition” Personcentrering är en ställning 

eller status som tilldelas en människa av andra människor, mot bakgrund av relationer 

och socialt varande. Den förutsätter erkännande, respekt och tillit” (McCormack & 

McCance, 2021 s. 49–50).  

Relationer präglade av vänskap, respekt och erkännande som person är nödvändiga för 

personcentrering liksom förståelse för personens livsberättelse och den levda platsens 

betydelse. Ett teoretiskt ramverk har utvecklats av McCormack & McCance för att 

illustrera personcentrerade arbetssätt inom vården vilket presenterar fem 

huvudkomponenter som möjliggör en personcentrerad vård samt en dynamisk process 

som samverkar mellan makro till mikronivå. Vårdpersonalens kompetens och 

hängivenhet skapar förutsättningar för personcentrerad vård. Den fysiska miljön samt 

samhällets attityder, normer, kompetensförsörjning och styrning skapar grunden för 

vårdmiljön. Vidare ger ett förhållningssätt med en holistisk syn tillsammans med ett 

gemensamt beslutsfattande med hänsyn till personens övertygelser och värderingar, 

förutsättningar för personcentrerade processer. Slutligen skapas personcentrerade resultat 
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genom bra vårdupplevelse, en delaktighet i vården och en känsla av välbefinnande i en 

hälsosam kultur (McCormack & McCance, 2006).  

Personcentrerad vård i praktiken 

I kärnkompetensen, personcentrerad vård belyses att sjuksköterskan genomför 

omvårdnaden i partnerskap med patienten och närstående så att de etiska 

ställningstagandena till värdighet och integritet bevaras. “Personcentrerad vård 

kännetecknas av att patient och närstående blir sedda och förstådda som unika personer 

med individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Vårdmötet utgår från 

patientens berättelser och karaktäriseras av en ömsesidig öppenhet för varandras kunskap 

där vården utformas och dokumenteras i partnerskap” (Svenska sjuksköterskeföreningen, 

2017, s.7). Partnerskap och delaktighet har även visat sig vara positivt genom minskade 

vårdtider vilket en svensk studie av hjärtsviktspatienter påvisat jämfört med en 

kontrollgrupp. (Ekman et al., 2011). 

Trots nationella insatser under senaste 15-20 åren så visar undersökningar brister vad 

gäller patientens information, delaktighet och inflytande (Myndigheten för vård-och 

omsorgsanalys, 2021). Winblad et al. (2020) räknar upp dessa insatser såsom vårdval, 

vårdgaranti, patientlag och olika e-hälsotjänster. Dessa incitament och styrmedel utgår 

framför allt från olika representanter såsom riksdag, regering, kommuner och regioner. 

Trots alla dessa insatser ställer sig författarna frågan varför patienten inte känner sig 

tillräckligt delaktig och involverad i sin vård och menar samtidigt att en förklaring till 

detta kan varar att sjukvården inte arbetar tillräckligt personcentrerat. 

Inom hemsjukvården möter sjuksköterskan patienten i hemmet, den mest privata och 

personliga sfären, därav faller ljuset på sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad 

vård inom hemsjukvården. 

Syfte 
Syftet med examensarbetet var att belysa sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad 

vård inom kommunal hemsjukvård 
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Metod 

Design 

Vi har genomfört en litteraturstudie med ett kvalitativt perspektiv för att belysa och få en 

fördjupad förståelse för sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård. 

Litteraturstudie som metod bedömdes lämplig för att få en övergripande bild av detta 

(Friberg, 2017). 

Sökvägar och urval 

Uppsatsen har följt en informationssökningsprocess enligt Östlund (2017) och för en 

schematisk beskrivning av arbetets upplägg har ett sökschema använts (bilaga 1). Utifrån 

syftet valdes nyckelorden; upplevelse, personcentrering, hemsjukvård och sjuksköterska, 

vilka fick fungera som grupper/block inför databassökningen. Nyckelorden i varje 

grupp/block kompletterades med synonymer som söktes fram via synonymordböcker, 

abstract till vetenskapliga artiklar och Svensk MeSH. Databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO valdes utifrån dess inriktning mot omvårdnadsforskning och medicinska 

områden och sökningarna skedde utifrån ett omvårdnadsfokus. Sökningen gjordes med 

hjälp av fritextord och ämnesord. För respektive databas användes ämnesordlistor för att 

få lämpliga träffar i de bibliografiska posterna. 

Sökteknikerna trunkering, boolesk söklogik, fältsökning och sökhistorik användes. För 

att möjliggöra träffar på ordets alla böjningar i dokumentet användes trunkering som 

komplement till sökordet Den booleska söktekniken användes för att kombinera olika 

sökord och synonymer med ord såsom AND, OR och NOT. Fältsökning användes för att 

mer precist söka utifrån ett antal valmöjligheter, som till exempel författare eller abstract. 

Den sista av sökteknikerna, sökhistorik, fungerade som en hjälp för effektivisering av 

sökandet.  

Vid urvalet av artiklar togs hänsyn till inklusionskriterier. Kvalitativa artiklar begränsades 

från år 2012 och framåt, de var publicerade på engelska samt peer reviewed och svarade 

på syftet att belysa sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård i kommunal 

hemsjukvård. Efter denna första gallring övergick fokus till att läsa abstract. Under hela 
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sök- och urvalsprocessen fördes anteckningar för att tydliggöra vilka ytterligare 

inklusions- och exklusionskriterier som växte fram (Östlundh, 2017).  

Granskning och analys  

När sökprocessen i databaserna var avklarade gjordes en första sortering av lämpliga 

artiklar. Därefter utfördes en fördjupad sortering med genomläsning av abstract. När vi 

hittat artiklar som vi bedömde relevanta för studien granskades artiklarnas kvalitet med 

hjälp av Högskolan i Kristianstads (HKR) granskningsmall för kvalitativa artiklar (Beck, 

Blomqvist, Orrung Wallin, 2016). Ett kritiskt förhållningssätt tillämpades för att finna 

artiklar som passade till syftet (Friberg, 2017) och de artiklar som kom att ingå i vår analys 

bedömdes med hänsyn till våra inklusionskriterier och som besvarade syftet.  

I analysprocessen av texterna (se figur 1) användes Fribergs femstegsmodell (2017).  De 

utvalda relevanta artiklarna lästes igenom upprepade gånger tills vi fick en känsla för vad 

de handlade om. Fortsättningsvis fördjupade vi oss i varje artikels resultatdel och därefter 

gjordes en sammanställning av varje studies resultat. Artiklarna jämfördes beträffande 

likheter och skillnader och resultatet ordnades i olika kategorier och subkategorier. Vid 

färdigställande av analysen presenterades det på ett tydligt och överskådligt sätt.  

 

Figur 1. Beskrivning av analysprocessen: Fribergs 5-stegsmodell. 

Etiska överväganden 

I genomförandet av litteraturstudien fanns avsikten att bibehålla en etisk hållning i 

enlighet med de forskningsetiska principerna. Sandman och Kjellström (2018) menar att 

etiska överväganden ska genomsyra hela studien från val av ämne och frågeställning till 

genomförande och därefter rapportering och spridning av resultatet. Studien kan kallas 

etisk om den handlar om väsentliga frågor, har god vetenskaplig kvalitet och att den 

genomförs på ett etiskt tillvägagångssätt. Urvalet av artiklarna vilade på forskningsetiska 

principer och tillförlitligheten i valet av artiklar granskades genom att design, metod och 
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analys säkerställdes. Avsikten var att hela tiden presentera resultat utan återspegling av 

vår förförståelse. En ärlig bearbetning av artiklarna eftersträvades med en öppenhet och 

systematik av arbetet. Vid arbetet med studien har strävan varit att ta hänsyn och ha 

respekt till ett större sammanhang gällande materialets innehåll och bearbetning. Ansvar 

har tagits för skrivandet av vår litteraturstudie både under och efter genomfört arbete (All 

European Academies, 2018). De analyserade artiklarna söktes via databaser som är etiskt 

granskade. 

Förförståelse 

Vi har båda erfarenhet av kommunal hemsjukvård men dock ingen förförståelse av det 

personcentrerade arbetssättet och dess teoretiska grund. Arbetet inom hemsjukvård är 

präglat av geografisk distans mellan sjuksköterska, patient och övrig personal. En 

utmaning inom den kommunala hemsjukvården med växande antal vårdtagare och 

det ständigt ökande behovet av utbildad personal sätter sjuksköterskans arbetssätt 

ytterligare i fokus. Det personcentrerade arbetssättet beskrivs som kvalitetshöjande, 

effektivt och resurssparande vilket är ett återkommande incitament utifrån 

samhällsdiskussionen. Detta gav oss intresse för att fördjupa oss i arbetssättet.  
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Resultat 
Resultatet utgörs av sammanställningen av 10 kvalitativa artiklar, (bilaga 2). Alla studier 

har utförts genom intervjuer i Australien, Nederländerna, Norge, Storbritannien, Sverige 

och USA med ett perspektiv utifrån sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård 

inom kommunal hemsjukvård. I artiklarna förekom även beskrivningar av annan personal 

vilket inte redovisas i denna studie. De som ingick i studien var legitimerade 

sjuksköterskor med och utan specialistutbildning inom distriktssjukvård. 

 

Figur 2. Resultatets huvudkategorier och underkategorier som visar sjuksköterskors 

upplevelse av personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård. 

 

Mötet med patienten   

Relationer präglade av vänskap, respekt och erkännande  

Att behandla individen med vänlighet, empati, medkänsla och förståelse samt en icke 

dömande attityd ansågs som viktigt, inte minst i relationer med människor från olika 

kulturer och minoritetsgrupper. När sjuksköterskan betraktade sina patienter genom “en 

lins av omtänksamhet” kunde personcentrerade resultat uppnås. Sjuksköterskorna 
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Kontinuitetens 
betydelse

Sammanhangets 
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Livserfarenhetens 
betydelse

Självkännedomens 
betydelse

Förutsättningar 
som påverkar

Ledarskap

Kunskap och 
utbildning
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beskrev att det var viktigt att bygga en ömsesidig relation, vilket utgjorde basen i det 

personcentrerade arbetssättet (Midje et al., 2021; Narayan & Mallison, 2021). I en annan 

undersökning underströk sjuksköterskorna att den personcentrerade vården skulle ges 

med ett holistiskt förhållningssätt där patienten är mer än sin sjukdom (Midje et al., 2021). 

Upprepade möten med patienten skapade en relation byggd på förtrogenhet och 

förtroende (Aasgaard et al., 2014). Personcentrerad vård förutsatte ett förhållningssätt 

med respekt och värdighet gentemot individen och deras närstående. I värdigheten ingick 

att ge individen förutsättningar att vara delaktig i vården och rätt att få välja. 

Sjuksköterskorna stärkte patienten att ta egna beslut utifrån sina önskningar (Aase et al., 

2021; Berglund et al., 2018; Jokstad et al., 2018; Midje et al., 2021).  

“To carry out one’s life, i.e., the end of life, with a dignity and a co-

determination that makes you feel alive until the end” (Aase et al., 

2021, s.8). 

Att arbeta med hemsjukvård på landsbygden kunde upplevas ensamt med komplexa 

utmaningar, framför allt vid vård av patienter vid livets slut. Det upplevdes emotionellt 

betungande likväl som utmanande i medicinsktekniska frågor. Sjuksköterskorna beskrev 

insatsen som ett krav på engagemang med stark insats med sin person för att kunna värna 

om patienternas önskningar och behov (M. Reed et al., 2017). 

Kontinuitetens betydelse 

I flera studier belystes kontinuitetens betydelse i arbetet med patienter med 

demenssjukdom (Midje et al., 2021; Berglund et al., 2019; Aasgaard et al., 2014). 

Kontinuitet ökade förutsättningarna för att lära känna patienten och därmed möjliggöra 

en personcentrerad vård (Midje et al., 2021). Med färre personal kring varje patient gavs 

ökade möjligheter att bygga goda relationer och individualisera vården, dessutom 

underlättades möjligheterna att bygga goda relationer med patientens anhöriga (Berglund 

et al., 2019). I en bra fungerande vård i hemmet var det viktigt att närstående var inbjudna. 

Kontinuiteten skapade också en ökad kunskap om individen som gav trygghet för både 

patienter och personal. Det gjorde det lättare att förutse förändringar och därmed fatta 

snabba och rationella beslut gällande vårdtagarens hälsa (Berglund et al., 2019; Anker- 

Hansen et al., 2020). 
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Aasgaard et al. (2014) belyste att kontinuitet frigör tid. Mer tid med patienten gav också 

en känsla av mindre stress samt att tiden användes på bättre sätt. Samtidigt lyfte Narayan 

et al. (2022) fram att dokumentationsbördan och produktionskraven i vårdarbetet 

resulterade i brist på tid och därmed skapade stress, vilket kunde upplevas hindrande i det 

personcentrerade arbetet.  

Sammanhangets betydelse 

Samverkan och kommunikation   

Det strukturerade arbetet med personcentrerat förhållningssätt upplevdes ge förbättrade 

professionella relationer med patienten. Detta i sin tur medförde mindre stress, ökat 

självförtroende, trivsel och arbetsglädje hos sjuksköterskan (Berglund et al., 2019; 

Svenkerud Aasgaard et al., 2014). 

Enligt McCance et al. (2020) upplevde sjuksköterskan stolthet av att arbeta 

personcentrerat. De kände sig värdesatta och viktiga för vårdtagarna och deras närstående. 

Sjuksköterskorna värdesatte återkoppling från patienten vilket var viktigt för att känna 

uppmuntran, som gav styrka att fortsätta att arbeta och kvalitetsförbättra. 

För att arbeta med ett personcentrerat förhållningsätt behövdes engagemang och vilja till 

att förändra arbetsmönster. Sjuksköterskorna beskrev att engagemanget stärktes när de 

var en del av ett team som samarbetade, motiverade varandra och delade samma mål. Ett 

väl fungerande teamarbete innebar att det fanns utrymme för öppna diskussioner och 

utbyte av erfarenheter (Jokstad et al., 2018; Midje et al., 2021; Reed et al., 2017).  

Aase et al. (2021) nämner att samarbete upplevdes som viktigt för att kunna tillämpa ett 

personcentrerat förhållningssätt. På en arbetsplats bör det vara lätt att få hjälp och stöd av 

sina medarbetare. Det interprofessionella samarbetet mellan yrkesgrupper och vårdnivåer 

upplevdes viktigt.  

“Maybe we had three different goals before, one for the nurse, one for 

the physio and for the occupational therapist. This resulted in us 

perhaps working a little against one another instead of with one 

another.” (Jokstad et al., 2018, s. 912) 
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Kommunikation mellan yrkesgrupper var avgörande för att patientens väg genom 

vårdkedjan skulle uppnå hög kvalitet. Att vårdnivåerna använde sig av ett gemensamt 

språk i dokumentation och informationsutbytet upplevdes viktigt (Olsen et al., 2021; Aase 

et al., 2021). När alla hade kunskap och delade samma mål med vården upplevde 

sjuksköterskorna att förutsättningarna ökade för att individen skulle kunna känna sig 

trygg (Jokstad et al., 2018).  

Genom kännedom om patientens unika livsberättelser, det vill säga förmågor i hemmet, 

sociala kontakter och livssituation, blev det möjligt att signalera till patienten att “vi 

känner dig”. Sjuksköterskan upplevde att detta ingav förtroende och ansåg det vara en 

viktig aspekt i att utföra vård av person. Sjuksköterskan fick förståelse för att patienten 

gjorde sin egen unika resa med ett då, ett nu och en framtid som också involverade andra 

professioner och vårdmiljöer (Olsen et al., 2021). 

Jokstad et al. (2018) belyser sjuksköterskans upplevelse av att det var viktigt att delta på 

de interprofessionella informationsträffarna. Detta krävde dock att det avsattes tid i 

schemat för att alla skulle få samma information. Bra arbetsplanering ansågs som 

nödvändigt.  

Olsen et al. (2021) beskrev att sjuksköterskan upplevde sig ha en nyckelroll som 

brobyggare och närmsta talesperson för patienten. För att möjliggöra en smidigare 

övergång mellan vårdnivåer ansåg deltagarna att sjuksköterskan borde vara en naturlig 

del av vårdplaneringen. 

Livserfarenhetens betydelse 

Genom att ta vara på sina egna livserfarenheter kunde sjuksköterskorna möta patienterna 

med en öppenhet och därmed underlättades mötet med en ibland okänd kultur. 

Erfarenhetsbanken kunde härledas till de erfarenheter som sjuksköterskan skaffat sig i 

vården med minoritets-, kulturella- och utsatta grupper (Narayan & Mallinson, 2022).  

En samlad erfarenhet är grunden för omvårdnaden i livets slutskede. Det beskrevs att i 

den palliativa vården användes den insamlade erfarenheten vid vård av fysiska-, sociala 

och emotionella symtom och ofta med hänsyn till hela familjen. Det krävdes ibland ett 

mått av inblandning i den sjukes och dennes närståendes liv. Deltagarna beskrev det som 
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ett känslomässigt engagemang där sjuksköterskan kunde stärka patienten att nå sina 

personliga mål som var viktiga för stunden. Detta känslomässiga engagemang upplevdes 

som en investering i sig själv både på ett professionellt och personligt plan. Det gav ökade 

möjligheter till relation med ömsesidig förståelse, och även möjlighet att stötta under 

sjukdomsresan och förespråka patientens egna önskemål (Reed et al., 2017).   

Självkännedomens betydelse 

Som sjuksköterska i hemsjukvården är det viktigt att ha självkännedom för att kunna 

upprätthålla en professionell relation då besöken sker i hemmet hos patienten. Att kunna 

göra reflektioner kring insatser och utvärdera attityder för att finna vad som kan fungera 

är en kontinuerlig arbetsprocess i sjuksköterskans arbete (Anke-Hansen et al., 2019; 

Narayan & Mallinson, 2022). McCance et al. (2020) belyste sjuksköterskans upplevelse 

av återkoppling och feedback från patienten som en hjälp för deras individuella reflektion.  

För att kunna utveckla sin självkännedom upplevdes en kontinuerlig återkoppling och 

grunden för att hantera relationer bygger på förmågan till självkännedom, detta upplevdes 

nödvändigt för att upprätthålla integriteten. Sjuksköterskan upplevde spänningen mellan 

att vara professionell utövare av vården och samtidigt en person som lätt kunde påverkas 

av både negativa och positiva känslor (M Reed et al., 2017; Anke-Hansen et al., 2019).  

Förutsättningar som påverkar 

Ledarskap  

Sjuksköterskorna beskrev att medvetet ledningsstöd krävdes för att kunna ge 

personcentrerad vård. Förändringar och förbättringar på en operativ nivå krävde 

medvetenhet och stöd från en strategisk och taktisk nivå. För att ta rätt beslut om praktisk 

implementering och att tillgodose resurser krävdes en samsyn i organisationen (Fromholt 

Olsen et al., 2021). Sjuksköterskor inom hemsjukvården som arbetade med vård vid livets 

slutskede beskrev också behovet av ett ledarskap som gav förutsättningar för debriefing 

och konsultationsmöjligheter. I komplexa situationer där närstående till patienten var 

inblandade uppstod behov av stöttning från ledare, inte för direkta konflikter utan snarare 

frågeställningar som rörde patienten (Anker- Hansen et al., 2020).   
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Kunskap och utbildning 

En kunskapshöjande hjälp som öppnade för enklare feedback var kvalitetsinstrumentet 

“person-centered key performance indicators”. Ett kvalitetsförbättrande instrument som 

gav direkt återkoppling i deras personcentrerade arbete, till skillnad från de traditionella 

mätningarna av fallolyckor, infektioner och liggsår. 

Att se vårdkedjan som många förenade steg som samarbetar för patientens bästa kunde 

uppnås genom ökad kunskap om övriga professioners insatser vad beträffar patientens 

väg genom vården. Med denna kunskap vittnade sjuksköterskor om att detta arbetssätt 

förtydligar det delade ansvaret kring patienten och ger en förhöjd vårdkvalitet (Fromholt 

Olsen et al., 2021) 

Narayan et al., (2022) beskrev deltagarnas brist på kunskap som en resa utan karta och 

kompass. De belyste behovet av kunskap för att kunna utföra bedömning och 

dokumentation enligt det personcentrade perspektivet, framför allt vad det gäller patienter 

från olika kulturer.  

Att kunna ge vård med kvalitet kräver gemensamma verktyg och kunskap kring patienten. 

En organisation som stödjer förutsättningarna för kunskap av samarbetssystem 

underlättar kommunikation med andra vårdnivåer (Aase et al., 2021). 

En utbildningsinsats i personcentrerad vård inom demenssjukvård gav ökad kunskap och 

förståelse av det personcentrerade arbetssättet för att vårda patienter med 

demenssjukdomar. Personalen skaffade sig ett förbättrat förhållningssätt samt en ökad 

förmåga att på ett tidigare stadie identifiera och upptäcka tecken på kognitiv 

funktionsnedsättning och nutritionsstatus. Utbildningen gav inte bara ett ökat 

självförtroende hos personalen utan även en förbättrad relation mellan sjuksköterska och 

patient (Berglund et al 2018; Svenkerud Asgaard et al., 2014). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

I enlighet med gängse metoddiskussion görs en reflektion av genomfört arbete. Syftet är 

att beskriva arbetes tillvägagångssätt och dess eventuella brister och förtjänster (Friberg 
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2017; Henriksson, 2017). Metoden diskuteras utifrån begreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet lämpad att användas vid värdering av 

kvalitativa litteraturstudier (Shenton, 2004).  

I enlighet med Shenton (2004) innebär tillförlitlighet, att studiens undersökning svarar på 

syftet samt att det beskriver förfarandet av datainsamlingen, analysen och granskningen. 

Vi anser att studien svarar på syftet vilket var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård. Vid sökningen av relevanta artiklar 

har tre databaser inom omvårdnadsvetenskap, medicin och psykologi använts, vilka utgör 

en bredd i omvårdnadsforskningen (Henricsson, 2017). Vid uppstarten skrevs en 

projektplan med inkluderad pilotsökning vilken gav ett antal träffar utifrån syfte och 

frågeställning och visade bekräftelse på passande upplägg. En av artiklarna är manuellt 

framsökt från ett slumpmässigt tillvägagångssätt med sökorden ledarskap och 

sjuksköterskans upplevelser av personcentrerad vård. Vid den strategiska sökningen 

fanns utmaningar med att finna lämpliga synonymer, därav tillhandahölls professionell 

hjälp från Kristianstads Högskolas bibliotek. Vid val av artiklar användes HKR;s 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist et al., 2016). Då inga träffar hittades 

i databasen PsycINFO redovisas inte denna sökning. Valet av kategorierna 

överensstämmer med syftet och har skapats med inspiration av McCormack & McCance 

ramverk för personcentrerad vård. Artiklarna är skrivna på engelska vilket kan ha en viss 

inverkan på tolkningen då författarnas modersmål inte är engelska. 

Trovärdigheten avseende verifierbarheten ska belysa hur väl studien har genomförts och 

hur möjlig den är att göras om för att få ett liknande resultat (Shenton, 2004). Då vi har 

arbetat systematiskt med artikelssökningen möjliggör det en upprepning, vilket stärker 

verifierbarheten. I “sökvägar och urval” beskrivs tillvägagångssätt om hur nyckelord och 

sökord har identifierats utifrån syftet. Detta kan återfinnas i ett sökschema i bilaga 1. 

Nyckelord återfinns med tillhörande sökblock för att möjliggöra en upprepning. I 

“granskning och analys” belyses ett systematiskt arbete i analysprocessen där en 

beskrivning av Fribergs femstegsmodell anges, vilket stärker verifierbarheten (Friberg, 

2017). Även HKR;s granskningsmall för kvalitativa artiklar har legat till grund vid 

artikelgenomgången.  
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Utifrån begreppet pålitlighet vill man fastställa att det som berättas är information som 

kommer från undersökningen och inte information färgat av förutfattade meningar som 

härrör sig från författarna (Shenton, 2004). En beskrivning av förförståelse återfinns i 

bakgrunden. Ett samarbete mellan författarna har utförts vid bearbetningen av studiens 

resultat för att bibehålla objektivitet. Under genomläsningen av artiklarna skedde en 

kontinuerlig diskussion för att minska risken för förvanskning. Båda författarna har haft 

begränsad erfarenhet av praktisk tillämpning av personcentrerad vård vilket påverkar 

förförståelsen och möjliggör ökad objektivitet. Kommenteras kan att granskning och 

diskussion av handledare och medstudenter genomförts kontinuerligt under arbetets 

framskridande för att minska förförståelsens påverkan, vilket stärker. Vid bearbetning av 

resultatet har målsättningen varit att eftersträva ett rättvist förhållningsätt till 

informationen och vi uppfattar att artiklarna har en jämn presentation i resultatet. 

Överförbarhet innebär i vilken utsträckning resultatet kan tillämpas på andra situationer 

och Shenton (2004) menar att detta är beroende av en väl beskriven bakgrund och kontext. 

Vidare belyses att det är näst intill omöjligt att påvisa resultat och slutsatser som är fullt 

ut tillämpbara i andra kontexter.  

Studiens resultat baseras på artiklar från Australien (n=1), Nederländerna (n=1), Norge 

(n=6), Storbritannien (n=1), Sverige (n=1) och USA (=1). Dessa länder i västvärlden har 

i stort sett liknande vårdstruktur avseende utbildning och arbete. Hemsjukvård är 

kontexten och resultatet beskriver sjuksköterskans upplevelse av att ge personcentrerad 

vård, vilket stärker överförbarheten. Kategorierna i resultatet är möjliga att överföra till 

andra kontexter eftersom de återger sjuksköterskans upplevelse av att ge personcentrerad 

vård. Relation mellan patient och sjuksköterska återfinns i liknande vårdnivåer och 

vårdsammanhang. Abstraktionsnivån kan därvid anses som hög och stärka 

överförbarheten. 

Resultatdiskussion 

Syftet med vår litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelse av 

personcentrerad vård i kommunal hemsjukvård. Följande resultatdiskussion begränsas till 

tre av fynden i vår litteraturstudie vilka är: kontinuitetens betydelse, samverkan och 

kommunikation samt ledarskap. Dessa fynd diskuteras utifrån McCormack och McCance 



 20  
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

(2021) teoretiska ramverk för personcentrerad vård (figur 3). Ramverket består av fem 

områden med ett mikro-, meso- och makroperspektiv relaterat till ett personcentrerat 

arbetssätt. Makrosammanhanget är det som ytterst påverkar förutsättningarna genom 

riktlinjer för hälso- och sjukvård samt socialvård, strategiskt ledarskap, strategiska 

ramverk och utveckling av personalen. Vidare följer ett mesoperspektiv, till exempel 

förutsättningar som påverkar genom personalens förhållningssätt såsom bland annat 

arbetsengagemang, självkännedom och värderingar. Nästa nivå är vårdmiljön vilken 

utgör kontext och personalsammanhang där vården ges. Personcentrerade processer 

närmar sig mikroperspektivet och belyser hur vården utförs med exempelvis ett holistiskt 

synsätt och en sympatisk närvaro. Slutligen framträder personcentrerade resultat såsom 

en bra vårdupplevelse, delaktighet, en känsla av välbefinnande och en hälsosam kultur. 

Områdena i ramverket är beroende av varandra och bör fungera tillsammans för att uppnå 

personcentrerade resultat. 

 

Figur 3. McCormack och McCance ramverk för arbetssätt inom personcentrerad vård (2021). 
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Kontinuitet definieras enligt Svenska Akademins ordbok som ett sammanhang utan 

avbrott. Kontinuitet ökar kvaliteten i vården. Ett centralt fynd i litteraturstudien var att 

kontinuitet har betydelse för hur väl sjuksköterskan lärde känna individen och dess 

närstående, samt att det bidrog till ökad trygghet och förutsättningar för säkrare 

bedömning. Kontinuiteten möjliggjorde att förändringar i sjukdomsförlopp lättare kunde 

upptäckas på ett tidigt stadie. Äldre patienter bekräftade även att kontinuiteten gav 

upplevelser av mer positiv vård och säkerhet framför allt då man inte behövde upprepa 

information (Rogn Nilsen et al., 2021). Sanerma et al. (2019) understryker betydelsen av 

kontinuitet när patienter är i behov av hemsjukvård. Närstående beskrev att relationell 

kontinuitet gav förtroende för sjuksköterskans professionella kompetens och att detta 

byggdes upp över tid. Relationell kontinuitet gav också en ökad känsla av förtrogenhet 

mellan sjuksköterska, patient och dess närstående, samt dessutom ökad kommunikation 

och förbättrad samordning. McCormack och McCance (2021) fastslår att yrkesmässig 

kompetens och välutvecklade mellanmänskliga färdigheter såsom det känslomässiga 

engagemanget i en kontinuerlig relation utgör, är förutsättningar för att bedriva 

personcentrerad vård. Vidare betonas att sympatisk närvaro behövs i relationen med 

patienten och dess närstående, vilket beskrivs som att lära känna patientens övertygelser 

och värderingar samt inneha en förmåga till empati och att vara närvarande oavsett 

situation. Personcentrerad vård beskrivs som ett etiskt förhållningssätt. Det 

känslomässiga engagemanget ställer krav på förmåga att sätta gränser för vad som är 

rimligt avseende ansvar och relation i ett professionell vårdande (Sandman och 

Kjellström, 2018). Därav menar McCormack och McCance att det är av stor vikt att 

sjuksköterskan i hemsjukvård har självkännedom för att kunna balansera mellan närhet 

och distans i vårdrelationen. Det personcentrerade ramverket uppmanar också till en 

vårdmiljö som uppmuntrar till reflektion och kollegialt stöd. I Redshaw et al. (2013) 

studie visades hur distriktssköterskor upplevde stöd i den personcentrerade vården 

beträffande det känslomässiga engagemang som framför allt fanns vid vård i livets 

slutskede.  

En relationell kontinuitet förutsätter också att vårdmiljön ges stöd på organisatorisk nivå 

samt att det finns en tydlighet i arbetsmål och riktlinjer. Hemsjukvården står inför en 

expansiv framtid när den demografiska utvecklingen med allt fler äldre talar för ett ökat 

behov av sjukvård i hemmet. Detta ställer krav på personaltillgång och förbättrade 
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arbetssätt. I Kommuner och Regioner pågår i dag en utveckling till mer personcentrerad 

vård som fokuserar på kontinuitet, trygghet och tillgänglighet (Ekman, 2020) och 

Sveriges riksdag har därav beslutat att personer som har hemtjänst skall erbjudas en fast 

omsorgskontakt (2021/22: SoU24). Likaså finns beslut på att patienter enligt lag har rätt 

till en fast läkarkontakt i primärvården för att stärka kontinuitet och patientsäkerhet (SOU 

2018:39). Efter uppdrag från Sveriges regering pågår projektet “Samordnad utveckling 

till god och nära vård”, ett arbete som beräknas pågå till 2027 (SOU:19). Personcentrering 

blir ett mål, medel och en rättighet i nära vård. Sjuksköterskan i hemsjukvården möter 

patienter med komplexa vårdbehov, framför allt sköra och multisjuka äldre. Kontinuitet i 

nära relation och med samordnade professionella insatser såsom tydlig och gemensam 

dokumentation utgör delar i det personcentrerade ramverket och bidrar därmed till ökade 

förutsättningar för personcentrerade resultat. Patienten som person är centrum i sitt eget 

hem och står för beskrivningen av sitt hälsotillstånd och sin livsberättelse. Partnerskapet 

mellan patient och sjuksköterska samt patientkontraktet är grunden för ett delaktigt 

vårdmöte och grunden för en kontinuitet i vården. Allt detta måste förtydligas genom 

dokumentation (GPCC, 2022). Dokumentationen bör vara sömlös och löpa genom 

vårdnivåerna som en garanti för en säker kommunikation. 

För att utföra personcentrerad vård krävs samverkan och kommunikation mellan olika 

yrkesgrupper och vårdnivåer men också mellan patienten och dess närstående. Utifrån 

resultatet i litteraturstudien framkom behov av nära samverkan, god kommunikation, ett 

gemensamt språk i dokumentation och informationsutbyte samt tydligt uppsatta mål. 

Det behövdes ett visst mått av vilja för att arbeta på ett personcentrerat sätt för att kunna 

bryta gamla invanda arbetsmönster. Arbetsglädje hos personalen skapades genom ett gott 

samarbete, delaktighet och engagemang. Ett strukturerat arbetssätt gav förbättrade 

professionella relationer med patienten och närstående vilket ledde till en känsla av 

stolthet och bekräftelse hos sjuksköterskan. Vaartio-Rajalin & Fagerström (2019) 

bekräftar betydelsen av samverkan med patientens närstående, vilka många gånger också 

bär stort ansvar för vården runt personen. Ytterligare poängterades att sjuksköterskan 

måste vara lyhörd och uppmärksam i kommunikationen med de närstående för att kunna 

tillgodose stöd och trygghet där närstående också bör ingå som en del av teamet runt 

patienten. I samma studie beskrevs en framgångsrik modell med regelbundna möten för 
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implementering och utvärdering av vården där interprofessionella team samarbetade runt, 

och med patienten. Detta framstår som ett ideal när samma studie redovisar det faktum 

att många sjuksköterskor i hemsjukvården fortfarande arbetar med en komplex vård utan 

större samverkan med interprofessionella team. Risken finns då att dokumentationen blir 

fragmenterad med brister i intervention och utvärdering (Vaartio-Rajalin & Fagerström, 

2019). Sundler et al. (2019) beskriver att all mellanmänsklig kommunikation är relaterad 

till ett innehåll och en relation. Vad du säger är lika viktigt som hur du säger det. I 

sammanhang med framför allt äldre personer beskrivs betydelsen av ett engagerat, lyhört 

och uppmärksamt lyssnande där man involverar patienten. Ett återkommande problem i 

den direkta vården är tidsbrist i sjuksköterskans dagliga schema, vilket kan utgöra ett 

hinder för denna typ av interaktion och effektiv kommunikation. Att uppnå ett teamarbete, 

bibehålla ett strukturerat arbetssätt, att upprätthålla dokumentation där patient och 

närstående är delaktig kräver att makro och mikronivå flätas samman. Förutsättningar i 

form av riktlinjer kring samverkan mellan patient, närstående och de involverade 

yrkesgrupperna beskrivs i det personcentrerade ramverket. Utifrån den övergripande 

vårdmiljön krävs ett stöttande organisatoriskt system med effektiva personalrelationer för 

att uppnå bättre personcentrerade processer. Den redan etablerade dokumentationen som 

förekommer inom vården bör med samlade riktlinjer möjliggöra en tydligare 

personcentrerad dokumentation. Med arbetssättet finns möjligheten att skapa vårdmöten 

som präglas av samverkan utifrån en god kännedom om patienten allt i enlighet med 

McCormack's & McCance's ramverk (2021). 

En etisk reflektion över samverkan och kommunikation kan finnas i konsekvensetiken, 

där våra handlingar får konsekvenser. Utilitarismen inom konsekvensetiken fastslår att 

vårt handlande skall ha goda konsekvenser för så många inblandade som möjligt. När 

kommunikation och samarbete runt patienten fungerar optimalt blir konsekvensen goda 

resultat för patient, närstående och personal (Sandman och Kjellström, 2018). Frågan 

väcks om det är svårt att hålla etiska principer i en organisation som är fragmenterad 

genom skilda kommunikationssystem? Detta motiverar övergången till en mer sömlös 

samverkan och kommunikation i nära vård, vilket riktar ljuset mot organisationens 

strategiska upplägg. Inom teorin benämns vårdmiljö som lämplig kompetensmix med ett 

system som främjar gemensamt beslutsfattande, effektiva personalrelationer, 
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maktfördelning, fysisk miljö, stöttande organisatoriska system, potential för innovation 

och risktagande (McCormack et al. 2021). 

Teamsamverkan är ett framgångskoncept för en effektiv och säker vård enligt Weller et 

al. (2014). Teamsamverkan är dessutom en förutsättning för att tillgodose en sömlös och 

nära vård. I Nära vård projektet talar man om en sömlös samverkan mellan professioner 

samt ett partnerskap (Ekman, 2020). Då krävs en transparant dokumentation med ett 

gemensamt språk, gemensamma mål, delad kunskap mellan de olika professionerna som 

verkar med och kring patienten. Den pågående kommunikationen blir till en motor i 

samverkansprocessen. Kommunikationen mellan vårdnivåer är en förutsättning för att 

personcentrerad vård skall kunna bedrivas säkert och på ett tillgängligt sätt. 

Resultaten visade att ett strukturerat arbetssätt gav ökad arbetstillfredsställelse, minskad 

stress och en känsla av ökat självförtroende hos sjuksköterskan. Denna upplevelse 

stärktes med bekräftelsen från patient och närstående. Den personcentrerade vården 

kräver en uppbyggnad via beslut på en politisk och strategisk nivå. Därefter behöver 

förutsättningarna skapas i form av yrkesmässig kompetens, välutvecklade 

mellanmänskliga färdigheter, självkännedom och tydliga övertygelser. En process och 

policy som kräver en ledning med engagemang och mål. För att kunna ge holistisk vård 

utifrån patientens villkor behöver gemensamma operativa beslutsfattanden finnas som 

grund. Ett arbetssätt i en vårdmiljö som präglas av effektiva personalrelationer, stöttande 

organisatoriska system med potential för innovationer, risktagande och lämplig 

kompetensmix. Den personcentrerade vården beskrivs på detta sätt från makro till 

mikronivå i en oskiljaktig organisatorisk form. Ingen av dessa delar kan verka effektivt 

utan denna komplexitet (McCormack & McCance, 2021). 

För att bedriva personcentrerad vård behöver sjuksköterskan ett ledningsstöd som ger 

struktur och skapar förutsättningar för återkoppling, uppföljning och utvärdering. I flera 

av studierna vid litteraturgenomgången belystes sjuksköterskans upplevelse av 

personcentrerad vård under en ledande struktur. Ett ledarskap med samma holistiska 

synsätt som den personcentrerade vården bygger på. McCormack och McCance lyfter i 

makro-sammanhanget fram förutsättningar som strategiskt ledarskap, riktlinjer i hälso-

och sjukvård, utveckling av personalstyrkan och strategiskt ramverk. Likt resultatet i vår 

litteraturstudie är den personcentrerade vården beroende av detta tydliga ledarskap som 
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är villigt att ge rätt förutsättningar för medarbetarna att arbeta i personcentrerade 

sammanhang för att uppnå goda resultat (McCormack & McCance, 2021). Förändringar 

i arbetssättet kan väcka motstridiga känslor hos personal även om insikt finns om 

vinsterna med förändringen. En intressant fråga blir hur ledarskapet hanterar personal 

som sprider missnöje samt inte visar sig motiverade och samarbetsvilliga gällande nya 

arbetsmönster. Ett medvetet ledarskap som ger tid och följsamhet åt förändringsarbetet 

kan bemöta personalen på ett ödmjukt och respektfullt sätt.  

Cardiff et al. (2018) lyfter fram en treårig aktionsforkningsstudie för att utforska ett 

personcentrerat ledarskap, där det visade sig att en personcentrerad vård behöver en 

stödjande ledning med kunskap och insikt kring arbetssättet och att en relationell ledning 

med en auktoritär stil fungerar sämre. Relationen måste ge kraft till medarbetarna för att 

skapa självförverkligande, välbefinnande och stärka de individuella förmågorna till 

förmån för teamet och goda utvecklingsresultat. Organisationen måste skapa 

förutsättningar för det personcentrerade arbetet i form av engagemang, återkoppling och 

kommunikation. Resultatet stödjer sig på McCormack och McCance ramverk där 

reflektion och återkoppling möjliggör ökad självkännedom i förhållande till värderingar, 

relationer och arbetssätt. Detta lyfts fram som en nödvändighet för personlig och 

professionell utveckling samt ökad medvetenhet om personcentrerade processer 

(McCormack & McCance, 2021).  

Det etiska och relationella förhållningssättet beskrivs som att ledaren behöver vara 

flexibel och använda sig av sina sinnen genom att höra, känna och bekräfta en 

medarbetares tillstånd. McCormack och McCances ramverk berör behovet av transparens 

gällande mål och visioner, delaktighet och inkludering i beslutsfattande åtgärder. 

Dessutom betonar ramverket effektiva personalrelationer där medarbetarna behandlar 

varandra med respekt och värdighet.  Arbetssättet kräver en medvetenhet om balansen 

kring professionell makt i relation till medarbetare och patient (McCormack & McCance, 

2021). 

Vidare beskriver Cardiff et al. (2018) att ledarskapsmodellen handlar först och främst om 

medarbetarens välbefinnande och empowerment. Att leda är inte att gå först utan att se 

människan och ge henne möjligheter att växa. Att skapa en relationell anknytning till sina 

anställda och därefter inta ett förhållningssätt med olika positioneringar gentemot sina 
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medarbetare för att stödja dem, vilket innebär att leda framifrån, från sidan, bredvid och 

bakom. Ledaren behöver vara medveten om kontexten kring arbetet vilket får betydelse 

för ledarskapets processer. Medarbetarna behöver trygga kritiska, kreativa rum för 

lärande så att deras välbefinnande och medbestämmande ska kunna utvecklas. I dessa 

rum kan det systematiska utvärderandet ske och förtydliga det relationella samarbetet. 

Kanske att denna ledarskapsmodell som Cardiff beskriver är ett lämpligt förhållningssätt 

till att engagera och bemöta personal som inte alltid är villiga till förändring om inte 

McCormack och McCance ramverk anses tillräckligt övertygande. Ett personcentrerat 

ledarskap lyfter fram personalen och väcker engagemang och delaktighet. 

I hemsjukvården är enhetschefen i HSL-organisationen sjuksköterskans närmaste ledare. 

Utmaningar i att implementera ett personcentrerat arbetssätt kan bestå i distansen mellan 

hälso- och sjukvård samt socialtjänst, brist på personalresurser, tid för utbildning och 

reflektion. Sjuksköterskan i hemsjukvården arbetar många gånger självständigt och därför 

har ledarskapets samlande funktion och organisationens förutsättningar stor betydelse för 

att möjliggöra den kulturförändring som ett personcentrerat arbetssätt innebär. 

Sjuksköterskan behöver ges förutsättningar för reflektion tillsammans med sina kollegor, 

vilket förankras i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskors arbete där det 

beskrivs att de ska initiera och motivera etisk reflektion både kollegialt och i teamet 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Det etiska förhållningssättet i personcentrerad vård kommer att färga av sig inom alla 

delar av det personcentrerade arbetet och är en central fråga både i ledarskapet och i den 

direkta vårdsituationen. Centrum för forskning och bioetik vid Uppsala universitet 

beskriver värdet av en omvårdnadsetik som är relationell snarare än handlingsinriktad. 

Där betonas begreppet att vårda framför att bota. I detta sammanhang sätts fokus på hur 

sjuksköterskan bör vara snarare än på dennes agerande. I den personcentrerade 

omvårdnadsetiken finns helhetssynen på patienten, den relationella autonomin och 

delaktighet i beslut (Uppsala universitet, 2021).   

I utredningen “I god och nära vård “(SOU 2019:29), framgår att arbetet behöver ske på 

olika nivåer. Det beskrivs som en kulturell utmaning och att det finns en riktning mot en 

mer organisatorisk nivå än enbart mot omvårdnadsprofessionerna. Ledarskapets 

betydelse blir därav centralt i utvecklandet av den personcentrerade vården både gällande 
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teamsamverkan men även med det rent praktiska införandet i organisationen betraktat 

utifrån ett samhällsperspektiv. En rad aktörer som Vårdförbundet, Svenska 

Läkaresällskapet, Svensk Sjuksköterskeförening och Dietisternas Riksförbund har redan 

formulerat hur en personcentrerad vård kan tillämpas. För att få ett samhällsperspektiv 

till stånd lyfts vikten fram av en förankring och samsyn i organisationerna samt utbildning 

och stöd för ledarskapet. Dessutom betonas värdet av uthållighet i förändringsarbetet 

(SOU 2019:29) 

Slutsats 

När det dynamiska förhållandet i det personcentrerade ramverket fungerar optimalt ger 

detta personcentrerade resultat för både sjuksköterska, patient och närstående. Det 

personcentrerade arbetssättet med ökad kontinuitet ger sjuksköterskan i hemsjukvården 

en mer fullständig bild av patienten och dennes sjukdomsförlopp. Arbetssättet skapar 

förutsättning till ökad kvalitet i dokumentationen med ökad transparens på flera 

vårdnivåer, vilket skapas genom patienten och närståendes delaktighet. Även samverkan 

mellan yrkesgrupper blir mer likriktad med dokumentationens omfattning. Ytterligare 

förutsättning för en personcentrerad vård är ett organisatoriskt ledarskap som är väl 

förtroget med personcentrerad vård och innehar en relationell ledarskapsroll som 

inspirerar, stöttar och leder sin personal framifrån, bredvid och bakom. 

Vår slutsats är att det är näst intill omöjligt att ge personcentrerad vård inom 

hemsjukvården såvida inte kommunikation och samverkan fungerar mellan de olika 

vårdnivåerna. Partnerskapet och patientkontraktet med en sammanhållen planering har en 

central betydelse. Detta tillsammans skapar en kontinuitet och delaktighet med balans i 

relationen mellan patient och sjuksköterskan. Ingenting av detta kan iscensättas om inte 

det finns ett ledningsstöd. Det finns ett begränsat antal svenska studier gällande 

personcentrerad vård inom kontexten hemsjukvård. Vårt förslag till vidare forskning är 

att ta reda på hur personcentrerad vård kan implementeras i praktisk hemsjukvård. En 

ökad utvärdering av denna kontext kan både stärka kommande utmaningar inom 

hemsjukvården och möjligheten att dessutom stärka förutsättningarna för ett ökat trivsamt 

arbetsklimat med goda chanser att behålla och rekrytera personal.  
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Bilaga 1. Sökschema 

Databas: Cinahl 

Datum: 220902 

 

Datu 

Da 

D 

Datum 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård. 

Sökning nr  

och namn 

Sökord Antal  
träffar 

Valda  
artiklar 

1.Upplevelse Perception* OR attitude* OR perspective* OR “attitude of health 

personnel” OR experienc*OR “qualitative stud*” OR “focus 

group*” OR interview*OR ”qualitative research” 

MH (“Interviews”) OR MH (“Focus group”) OR MH 

(“Qualitative studies”) 

1,260,42  

2. Personcentrering “person cent* care” OR “person cent*” OR “patient focused care” 

OR “patient centered nursing” OR “patient focused nursing” OR 

“patient cent* practice” OR “patient cent* care” OR “patient 

cent*” OR “patient focused care” OR “person centered nursing” 

OR “person focused nursing” OR “patient cent* practice” 

MH (“patient centered care”) 

50 590  

3. Hemsjukvård “home care” OR “home health care*” OR” home nurse* “OR 

”Home health nursing” OR ”home care services” 

MH (”home health Care”) 

50 388  

4.Sjuksköterska nurs*  

MH (“Nurses”) OR MH (“Nurses attitudes”) 

 

1.015.863  

5.Blocksökning 1 AND 2 AND 3 AND 4 273  

6.Begränsningar 

 

2012–2022 Engelskspråkig, peer-reviewed 

 

160 8 

7. Manuell sökning Exploring work engagement in the context of person-centred 

practices; a qualitative study in municipal long-term care facilities 

for older people 

 1 
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Databas:  PubMed 

Datum: 220928 

Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelse av personcentrerad vård inom kommunal hemsjukvård.  

Sökning nr  

och namn 

Sökord  Antal  

träffar 

Valda  

artiklar  

1. Upplevelse Perception OR attitudes OR perspective Staff Attitudes OR Health 

Personnel OR Attitude OR, nurses attitudes OR experience OR 

focus group OR oral History OR qualitative research 

[Title/Abstract] 

 

Attitude of health personnel [MeSH] OR Qualitative Research 

[MeSH] 

1.077.655    

2.Personcentrering 

 

Care, Patient-Centered OR Patient Centered Care OR Person-

Centered Care OR Care, Person-Centered OR Cares, Person-

Centered OR Person Centered Care OR Person-Centered Cares 

OR Patient-Focused Care OR Care, Patient-Focused OR Patient 

Focused Care OR Nursing, Patient-Centered OR Nursing, Patient 

Centered OR Patient-Centered Nursing OR Patient Centered 

Nursing [Title/Abstract] 

Patient-Centered Care [MeSH] 

21283   

3 Hemsjukvård Health Care Nursing OR Nursing, Home Health OR Community 

Health Nurse OR Community Health Nurses OR Nurse, 

Community Health OR Visiting Nurses OR Nurse, Visiting OR 

Nurses, Visiting OR Visiting Nurse OR Home Health Nurses OR 

Home Health Nurse OR Nurse, Home Health OR Nurses, Home 

Health OR Home Nurses OR Home Nurse OR Nurse, Home OR 

Nurses, Home OR Health Visitors OR Health Visitor OR 

[Title/Abstract] Home Care Services [MeSH] 

Home Health Nursing [MeSH] 

68.106   

4 Sjuksköterska Nurse OR Personnel, Nursing OR Nursing Personnel OR 

Registered Nurses OR Nurse, Registered OR Nurses, Registered 

OR Registered Nurse [Title/Abstract] 

Nurses [MeSH] 

Nurses, community health [MeSH] 

209.224   

5.Blocksökning 1 AND 2 AND 3 AND 4 14   

6 Begränsningar 2012–2022 Engelskspråkig, peer-reviewed 12  1  
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Bilaga 2. Artikelöversikt 

Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Svenkerud Aasgaard, H., 

Fagerström, L. & 

Landmark, B. 

Nurses Experience of 

Providing Care to 

Dementia Patients 

Through Home Health 

Care: 

After Further Training 

and a Reorgaization of 

Nursing Resourses 

Norge, 2011 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ge 

vård till dementa 

vårdtagare i 

hemsjukvården efter 

träning och 

omorganisering av 

sjuksköterske 

resurser. 

Ändamålsenligt urval 

Inklusionskriterier: Ssk i   

hemsj.vård m. erfarenhet från 

omorganisation. 

11 tillfrågades varav 8 tackade ja. 2 

Registered nurses och 6 licenced 

practical nurses. Alla var kvinnor. 

Studien ingick i ett större projekt för 

ytterligare utveckl. av hemsj.v. för 

dementa personer. 

Fokusgrupps intervjuer 

Fenomenologisk-

hermeneutisk analys av 

datamaterialet som belyser 

deltagarnas upplevelser. 

Intervjuerna 

transkriberades.  

Kvalitativ innehållsanalys. 

 
 

Resultatet presenteras 

som ett tema och tre sub-

teman:  

Upplevelsen av att göra 

ett gott arbete. 

-Tid och förtrogenhet 

-På klientens villkor 

-Att vara trygg i jobbet. 

Citat finns 

 
 

Tillförlitlighet: Stärks-Resultatet svarar 

på studiens syfte. 

Citat visar på djup. 

Verifierbarhet: Stärks-Beskrivning av 

intervjufrågorna finns 

Pålitlighet: Stärks-    Förförståelse 

beskriven och mer än en person i 

analysen. 

Överförbarhet: Stärks- kontexten är 

väl beskriven. 

Reed, F., Fitzgerald, L. & 

Bish, M. 

 

Rural District Nursing 

Experiences of Successful 

Advocacy For Person-

Centered End-of-Life 

Choice 

Australien, 2014 

Hur förespråkar 

distriktssjuksköters

kor målen för god 

vård i livets 

slutskede på 

landsbygden i 

Australien? 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: Ssk med  

erfarenhet av god vård i livets 

slutskede i hemsjukvård. 

7 deltagare tackade ja till studien,  1 

man och 6 kvinnor. 

Alla erfarna sjuksköterskor, varav en 

med vidareutb. i palliativ vård.  

Distr.sjukvård på landsbygden. 

Narrativ datainsamling blev 

underlag för semistrukturerad 

intervju enl. Narrativ analysguide. 

Inbjudan skickades till flera 

hemsjukvårdsdistrikt. Ett 

ändamålsenligt urval 

söktes. 

Narrativ datainsamling 

utgjorde grunden för 

semistrukturerade 

intervjuer på 60 minuter. 

Intervjuer spelades in och 

transkriberades. 

Kvalitativ innehållsanalys 

Resultatet presenteras 

som ett övergripande 

tema: Patients talesperson 

och tre huvudteman: 

 

-Villighet att investera i 

PCV. 

- Att veta hur 

-Att känna sig stöttad. 

Tillförlitlighet: Stärks- Studien svarar 

på syftet. 

Varierad datainsamlingsmetod. Citat 

visar på djup. 

Verifierbarhet: Stärks-Väl beskriven 

metod och analys. 

 

Pålitlighet: Förförståelse finns flera har 

deltagit i analysen 

 

Överförbarhet: Stärks-Kontexten är 

väl beskriven 

www.hkr.se 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Narayan, M.C. 

Mallinson, R.K.,   

Home health 

Nurses´Journey 

Toward Culture- 

Sensitive/Patient-

Centered Skills: A 

Grounded Theory 

Study 

Usa 2022 

Vilken är processen ur 

vilken ssk i 

hemsjukvården 

utvecklar kulturellt 

(CS)/ 

patientcentrerad(PC) 

bedömning och 

vårdplanering. 

Ändamålsenligt urval: 

Sköterskor  från hemsjukvården 

från 11 stater. Medelålder 52,5 

år. Arbetat inom hemsjukvård i 

genomsnitt 13 år. 

Design:Undersökningen var en 

fortsättning av en multimetod 

studie av CS/ PC inom 

hemsjukvård. Grounded Theory.   

Djupintervjuer m hjälp av 

halvstrukturerad intervjuguide. 

Mål: finna processen 

kulturellkänslighet 

(CS/patientcentreradvård (PCV 

Djupint semistrukturerad 50–75 

min 

Deltagare rekryterades via 

annonser, webbsida, lokala 

och nationella 

hemjukvårdskontor, 

professionella organisationer 

och diskussionsforum. 

Hörsägen Snöbollseffekt 

Intervjuerna spelades in. 

Kodas och memos skapas 

4 Teman beskrevs: “Ge sig i väg på 

en obestämd resa”/ Avsaknad av 

kompass och karta/Möte med 

gropar och vägspärrar/ Anpassning 

till hinder( resilience) 

Visade: Avsaknad av utbildning/ 

fortbidning.Inlärning utan guidning. 

Lärande genom erfarenhet här och 

nu. Erfarenhet utan mentorsskap.  

En resa från ett omoget stadie av 

KK/ PCV 

Process mot att bedöma KK/PCV. 

Kännetecken, omvårdnad, 

erfarenheter, kreativt tänk, 

reflektion. Förmåga att anpassa sig 

till utvecklingsprocessen. 

Tillförlitlighet: stärks Studien 

svarar på syftet 

Veriferbarehet: stärks Metoden är 

väl beskriven  

Pålitlighet: Stärks eftersom  fler 

forskare  bearbetar analysen samt 

förförståelse finns.  

Överförbarhet: stärks med 

maximal variation av urvalet.  

Berglund, M., Gillsjö, 

C., Svanström., R. 

 

Keys to person-

centred care to 

persons living with 

dementia-

Experiences from an 

educational program 

in Sweden 

 

Skövde Sverige  

2019 

Erfarenhetsbeskrivning 

av ett 

utbildningsprogram 

och dess influens på 

det dagliga arbetet 

med omvårdnad av 

dementa. 

Livsvärldsstrategi (A life world 

approach) 7 gruppintervjuer 

inspelade på band. 42 deltagare. 

Fenomenet erfarenheter av  

utbildningsprogramet undersöks. 

Sjuksköterskor, vårdbiträden, 

sjukgymnaster, arbetsterapeuter, 

vårdchefer, 

hemtjänsthandläggare, politiker 

Utbildning 4 tillfällen a 2,5 

timme/gång under 4–6 

månader. Olika 

personalgrupper deltog bla 

ssk. Betoning på relation och 

samtal som arbetsredskap. 

Analys utifrån Kreuger + 

Casey. Individuell lyssning 

därefter tillsammans. rörelse 

mellan teman, separata 

intervjuer, meningsenheterna, 

gruppernas teman. + citat 

5 teman  

kunskap om demens och 

behandling. Relationsbyggande för 

att nå bättre vård. Öppet och 

flexibelt förhållningssätt. 

Kontinuitet och flexibilitet som 

hörnstenar för vården och förbättrad 

omvårdnad. Upplevda förbättringar 

Tillförlitligheten: stärks tydlig 

beskrivning av undersökningen  

citat ger djup till undersökningen 

Verifierbarheten.: Stärks genom 

tydlig beskrivning av 

utbildningens innehåll och upplägg 

Pålitligheten; stärks då flera 

yrkesgrupper deltagit 

Överförbarheten:   Studien kan 

endast tillämpas inom studier av 

demensvård. 

www.hkr.se 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Aase, I., Ree, E., 

Johannessen,T., 

Strömme, T., 

Ullebust, B., 

Holen-Rabbersvik, E., 

Hurup Thomsen, L., 

Schibevaag, L., 

van der Bovenkamp, H. & 

Wiig, S. 

Talking about quality: How 

quality is conceptualized in 

nursing homes and 

homecare. 

Norge och Nederländerna  

2021 

Syftet var att bland 

vårdchefer och 

personal på sjukhem 

och hemsjukvård 

undersöka 

betydelsen av 

vårdkvalitet. 

 

Ändamålsenligt urval 

Inklusionkriterier: 

Sjukvårdspersonal som 

arbetade på sjukhem och i 

hemsjukvård. 

65 deltagare varav 

25 ssk eller usk 

40 vårdchefer 

Studien gjordes i Norge och 

i Nederländerna 

 

Focusgrupper + 

individuella  

semistrukturerade 

intervjuer 

 Flera forskare i projektet 

fokusgruppsintervjuer = 

90 min 

individuella intervjuer= 

45 min 

En forskare= intervjuer i   

Nederländerna. 

Maj -17 

till april-18. 

Intervjuerna bearbetades 

och transkriberades. 

Tematisk innehållsanalys 

Resultatet presenteras i två 

kategorier och 

fyra subkategorier: 

*Professionella frågor; mer än 

att släcka bränder. 

- Yrkesstolthet 

- Kompetens 

*Att närma sig 

patientcentrering; 

mer än att täcka 

grundläggande behov 

- Stolthet 

- Kontinuitet 

Tillförlitlighet: 

Stärks-Varierat urval, svarar på syftet, 

Citat ger djup 

Verifierbarhet: 

Stärks-Väl beskriven metod och analys 

Pålitlighet: 

Stärks pga förförståelse beskriven samt 

flera forskare som diskuterat resultatet 

med varandra. 

Överförbarhet: 

Stärks- Kontexten är väl beskriven. 

Fromholt Olsen, C., 

Bergland, A., 

Bye, A., Debesay, J. 

& Langaas, A. 

Crossing knowledge 

boundaries: 

health care providers´ 

perceptions and experiences 

of what is important to 

achieve more person-

centered patient pathways 

for older people. 

Norge, 2021 

Syftet var att 

undersöka hälso-

och 

sjukvårdspersonals 

uppfattning och 

erfarenhet av vad 

som är viktigt för att 

få mer 

personcentrerade 

vårdövergångar för 

äldre människor. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: Hälso-

och sjukvårdsarbetare och 

involverad i projektet QIC.  

20 Hälso-och sjv.personal, 4 

män, 16 kvinnor  

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Intervjuer och 

observationer under 18 

månader.  

Intervjuer 60-90 min 

Intervjuerna 

transkriberades 

Tematisk innehållsanalys 

Resultatet presenteras som fem 

teman: 

* Finna en gemensam grund 

genom kartläggningen av 

patientens resa. 

*Vikten av att förstå hela  

patientvägen. 

*Vikten av att lära känna den 

äldre. 

*Nyckelrollen som 

hemsjukvårdare. 

*Tvetydighet mot checklistor 

och praktisk implementering. 

Tillförlitlighet: Stärks-Resultatet svarar 

på studiens syfte. 

Citat visar på djupet av intervjuerna 

Verifierbarhet: Stärks-Beskrivning av 

analyserna  

Pålitlighet: Stärks-    Förförståelse 

beskriven och mer än en person i 

analysen. 

Överförbarhet: Stärks- kontexten är väl 

beskriven 

www.hkr.se 
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Författare 

Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Hilde Hovda Midje., 

Kjell Ivar Øvergård., 

Steffen Torp. 

 

Exploring work 

engagement in the 

context of person-

centred practices: a 

qualitative study in 

municipal long-term 

care facilities for 

older people 

 

Norge  

2021   

Att utforska 

innebörden av 

arbetsengagemang i 

samband med 

personcentrerad 

vård i kommunala 

vårdinrättningar för 

äldre. 

Bekvämlighetsurval 

Inklu:> 3 års erfarenhet  

sjuksköterska el 

undersköterska. 

-nivå avspråkkunskaper. 

Vilja  utveckla perso. 

erfarenheter. 

16deltagare:8sskor, 8 usk 

3vec:13 kvinnor 3 män.  

Medelåld 34 år (27-63). 

Deltagarna arbetade på 

kommunala äldreboenden 

i södra Norge. 

Semistrukturerade 

individuella intervjuer. 

Rekr. via chefer . Interventstudie 

utifrån akt. behov boendena. 

Design; kvalitativa explorativa 

semistrukt. individuella intervjuer 

öppen dialog. 

Digital.inspeln ca 40-60 min. 

Inspeln. transkriberades. 

 

Pilotintervju genomfödes ej. 

Förförståelse beskrivs genom 

tid.studier. 

Stegvis deduktivt/induktivt  

tillvägagångssätt 

Materialet bearbetades.  Flera 

författare i analysen 

 (Grounded theory).  

Resultatet strukturerades i 3 

tabeller och 5 kodgrupper  som 

abstraherades i huvud- och 

underkategorier ursprungen ur 

stegvis-deduktiv-induktiv analys:  

-Arbetsengagemang manifesterar 

sig på individ och kollektiv nivå.  

-Aspekter som påverkar är 

fysiska, kognitiva, emotionella 

och psykologiska. -Viktigt att få 

bekräftelse. -Laganda. 

Tillförlitlighet: Stärks av citat. 

Formell överenskommelse.Syftet 

besvaras. 

Semistrukturerade individuella 

intervjuer med öppen dialog. 

Intervjufrågor 40-60 min. 

Verifierbarhet: stärks; Intervjuerna 

tydligt beskrivna. Analysen tydlig. 

Pålitlighet:stärks med flera 

författare och förförståelse. 

Överförbarhet: Stärks genom att 

studiens kontext är beskriven. 

Hög abstraktionsnivå. 

Anker-Hansen, C., 

Skovdahl, K., 

McCormack, B. & 

Tönnessen, S. 

 

Collaboration 

between home care 

staff, leaders and care 

partners of older 

people with mental 

health problems: a 

focus on personhood 

Norge, 2019 

Att undersöka 

hemsjukvårds-

personal och 

ledares erfarenheter 

av samarbete med 

anhöriga till äldre 

vårdtagare med 

mentala 

hälsoproblem 

genom ett 

personcentrerat 

perspektiv. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: 

Hemsjukvårdspersonal el. 

ledare 

 

11 deltagare, alla kvinnor. 

3 ledare, 4 sjuksköterskor 

och 4 undersköterskor. 

Focusgruppsintervjuer  

Genomförande: 

hemsjukvårdsdistrikt SÖ Norge.  2 

info möten m info om 

personcentrerad teori. 2 fokus 

grupper. Moderator + sekreterare. 

Efter observation. Skrevs svaren 

ner.  2 intervju schema 

;fokusgrupp+djupintervju. Frågor 

finns presenterade.  Flexibilitet och 

följdfrågor under intervju ca 1 

timme. Inspelade och 

transkriberades. Data kodad 

Ramverk användes. 

Resultatet presenteras som 4 

modeller av varande. 

1)Att vara i relation 

2)Att vara i en social värld 

3)Att vara i förhållande till andra 

4)Att vara i förhållande till sig 

själv. 

Under dessa modeller av varande 

växte olika teman fram berörande  

Relationen med vårdtagarens 

anhöriga samt ledare och kollegor.  

Tillförlitlighet:  Stärks pga att 

resultatet svarar på studiens syfte. 

Citat visar på djup. 

 

Verifierbarhet: Stärks-Väl 

beskriven metod och analys 

 

Pålitlighet: Stärks pga förförståelse 

beskriven. Sänks pga enbart en 

forskare i intervjuerna 

Överförbarhet: Sänks då studien är 

småskalig. 

www.hkr.se 
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McCance,T., Dickson, 

C.,  

Daly, L., Boomer, C., 

Brown, D.,Lynch, B.,  

MacArthur, J.,  

Mountain, K. 

& McCormack, B. 

 

Implementing person-

centered key 

performance indicators 

to strengthen leadership 

in community nursing: 

A feasibility study 

 

United Kingdom,  

2020 

Att undersöka 

användbarheten och 

genomförbarheten av de 8 

personcentrerade 

omvårdnadsnycklarna(KPI) 

och mätverktygen  som 

utvecklats för att stötta 

kommunala sjukvårdsteam  

att praktisera 

personcentrerad vård i 

kommunal sjukvård. 

Ändamålsenligt urval. 

Inklusionskriterier: 

Hälso-och sjukvårdspersonal i 

hemsjukvård. 

2 distriktskötersketeam 

1familjeteam (ssk) 

1 hälsobesöksteam 

Workshops,  

Fokusgruppsintervjuer 

Datainsamling via  

IMPAKT-app. 

Datainsamling under 6 

veckors cykler tills 

saturation uppnåddes. 

 

Data insamlades i form 

av 170 patientintervjuer, 

11 familjeintervjuer 

utförda av forskarna, 20 

inspelade recensioner 

och 11 aktivitetsloggar 

från 5 personal. 

 

 

Induktiv metod. 

Tematisk 

innehållsanalys. 

Resultatet presenterades i 5 

teman: 

*Att ge röst åt erfarenhet 

*Att tala det personcentrerade 

språket 

*Att leda kulturell förändring 

*Stolt över att vara 

sjuksköterska 

*Underlätta engagemang 

Tillförlitlighet: Stärks pga att 

resultatet svarar på studiens syfte. 

Citat visar på djup. 

 

Verifierbarhet:Stärks pga väl  

beskriven metod och analys. 

 

Pålitlighet: Stärks pga att 

förförståelse finns. Sänks pga att 

antalet forkare ej näms i texten. 

 

Överförbarhet: Sänks pga att 

studien är småskalig. 

Jokstad,K., Skovdahl,K., 

Landmark, B. & 

Haukelien, H. 

 

Ideal and reality; 

Community healthcare 

professionals 

experiences of user-

involvement in 

reablement. 

 

Norge, 2018 

Att undersöka hälso-och 

sjukv.arb erfarenheter av 

brukar-delaktighet i 

återaktivering 

Snöbollsurval. 

Inklusionskriterier: 

Hälso-och sjukvårdspersonal 

med nuvarande 

arbetsplatserfarenhet av 

återaktivering samt fullbordad 

utbildning avseende 

återaktivering. 

19 kvinnor, 1 man varav 

6 sjuksköterskor, 6 

undersköterskor, 3 

sjukgymnaster och 3 

Terapeuter. 

 

Focusgruppsintervjuer 

Intervjuerna hölls under 

en 2 veckorsperiod i juni 

2017. 

Intervjuguide med ett 

fåtal öppna frågor 

berörande 3 

ämnesområden. 

 

Intervjuer 120 min. 

 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Tematisk 

innehållsanalys 

Resultatet redovisas i 1 tema 

och fyra subteman med 

sammanlagt 9 kategorier. 

Tema:Förändring av 

brukardelaktighet från ideal till 

verklighet. 

Subtema: 

1; Ett ideal av 

självbestämmande och 

samarbete. 

2; Olika förmåga att förstå vad 

brukar-delaktighet innebär 

3; Pågående process   avseende 

delaktighet 

4; Utmanad av gamla 

traditioner. 

Tillförlitlighet:  Stärks pga att 

resultatet svarar på studiens syfte. 

Citat visar på djup. 

 

Verifierbarhet:Stärks pga väl 

beskriven metod och analys. 

 

Pålitlighet: Stärks pga 

förförståelse beskriven. Flera 

forskare deltagit i studien. 

 

Överförbarhet: Stärks pga att 

kontexten är väl beskriven. 

www.hkr.se 
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