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Sammanfattning: 
 
Bakgrund: Begreppet personcentrerad vård ska kännetecknas av att vårdtagare och anhöriga 

blir sedda och förstådda som unika personer, med individuella behov, resurser, värderingar 

och förväntningar. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka tillämpningen av 

personcentrerad vård på äldreboenden. 

Metod: En kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer med nio sjuksköterskor som 

arbetar inom äldreboenden i Sverige utfördes. En kvalitativ innehållsanalys användes. 

Resultat: Vid analysen identifierades tjugotre underkategorier, vilka delades in i 

huvudkategorierna; Förhållningssätt till den äldre personen, Delaktighet i vården, Kompetens 

i omvårdnadsarbetet, Samarbete i team, Möjlighet för dialog, Boendemiljöns inverkan, 

Strukturering av omvårdnadsarbetet, Arbetsmiljöns inverkan och Ledningens inflytande. 

Slutsats: Möjligheterna för att tillämpa ett personcentrerat arbetssätt på äldreboende är 

beroende av flera faktorer. Handledning är en viktig del i tillämpningen, där sjuksköterskor 

har en viktig roll i att föregå med gott exempel, för att uppmuntra övriga kollegor till ett 

personcentrerat arbetssätt. För att sjuksköterskor ska ha möjligheter att påverka övrig 

vårdpersonal är ledningens stöd av stor vikt, där tillfälle till utbildning och vidareutveckling 

hos vårdpersonalen behöver uppmärksammas mer. Organisationen behöver även arbeta för en 

miljö som främjar en personcentrerad vård, vilket inkluderar en god grundbemanning, 

kontinuitet på personal inom alla yrkesgrupper samt tid för att bemöta varje äldre persons 

behov. 

 

Nyckelord: förutsättningar, personcentrerad vård, sjuksköterskor, äldreboende, äldre 

personer 

 

Abstract: 
 
Background: The concept of person-centered care characterizes by care recipients and 

relatives are seen and understood as unique persons, with individual needs, resources, values 

and expectations.  

Aim: To describe the nurses' experiences of what can affect the integration of person-centered 

care in housing fpr the elderly. 

Method: A qualitative study with semi-structured interviews with nine nurses working in 

nursing homes in Sweden was analyzed by qualitative content analysis. 

Result: The analysis identified twenty-three subcategories, which were divided into the main 

categories; The approach to the older person, Participation in healthcare, Competence in 

nursing, Cooperation in teamwork, Opportunity for dialogue, Impact of housing environment, 

Structuring of nursing, Impact of work environment and Influence of the management. 

Conclusion: Supervision is an important part of the implementation of person-centered care 

in housing for the elderly. Nurses have an important role in setting a good example to 

encourage other colleagues to adopt a person-centered approach. In order for nurses to have 

the opportunity to influence other health care personnel, the management's support is of great 

importance, where the opportunity for education and further development of the healthcare 

staff needs more attention. The organization also need to work for an environment that 

promotes a person-centered care, which includes a good basic staffing, continuity of staff 

within all occupational groups and time to respond to the needs of each older person. 

 

Keywords: nurses, nursing homes, older people, patient-centered care, prerequisites
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BAKGRUND 

Äldrevårdens behov av personcentrerad vård 

Dagens samhälle står inför stora utmaningar och kostnader i framtiden då befolkningen blir 

allt äldre, lever längre och därmed får ett ökat vårdbehov (GPCC, 2015). 

Enligt Schön, Lagergren och Kåreholt (2015) är trenden idag i Sverige att de äldre som fått 

plats på äldreboende bott kvar i det egna hemmet längre än tidigare. Detta har medfört att de 

äldre som flyttar in på äldreboende idag har en högre grad av multisjuklighet än tidigare. 

Majoriteten av dessa personer flyttar till äldreboende i ett terminalt skede och går bort en kort 

tid efter att de beviljats plats. Det finns dock även äldre som lever på äldreboendet under en 

längre tid. Detta innebär att dagens sjuksköterskor på äldreboende behöver tillgodose olika 

behov av omvårdnad, med allt från sociala aktiviteter, mental stimulans och ett 

rehabiliterande arbetssätt till palliativ omvårdnad (Schön, Lagergren & Kåreholt, 2015). 

För att bland annat kunna möta samhällets utmaningar inom äldreomsorgen bildades 2010 

Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC. Visionen för detta 

forskningscentrum är “Att förebygga och minska lidande samt stärka vårdens effektivitet 

genom personcentrerad vård” (GPCC, 2019). 

Personcentrerad vård som begrepp 

Personcentrerad vård har sitt ursprung inom humanistisk psykologi. Till att börja med växte 

begreppet fram inom vård av äldre personer och av personer med intellektuella 

funktionshinder. Personcentrerad vård handlar om att se hela personen bortom sjukdom och 

ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Begreppet “Personcentrerad vård” ska 

kännetecknas av att patient och anhöriga blir sedda och förstådda som unika personer, med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar. Mötet i vården ska utgå från 

patientens berättelser och vården ska utformas och dokumenteras i partnerskap med 

sjuksköterskan (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). 

Begreppen patientcentrerad vård och personcentrerad vård (PCV) är två begrepp som båda 

syftar till en individuellt anpassad vård. De liknade begreppen och dess gemensamma syfte 

skapar ofta förvirring. Skillnaden mellan begreppen består i att den patientcentrerade vården 

baseras på individers olika förutsättningar för vård relaterat till genetiska förutsättningar, 

medan den personcentrerade vården baseras på vem personen är och ser mer än den 

eventuella diagnosen (Ekman et al., 2011). 
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GPCC, Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet har definierat tre 

nyckelbegrepp för personcentrerad vård, Partnerskap, Patientberättelsen och Dokumentation. 

Partnerskap innebär en ömsesidig respekt för dels vårdtagarens och anhörigas kunskap om att 

leva med sjukdom eller ohälsa, dels vårdprofessionernas kunskap om vård, behandling eller 

rehabilitering. Patientberättelsen är utgångspunkten för vården och planeras utifrån 

vårdtagarens egen berättelse om sitt tillstånd. Vården planeras gemensamt och en 

överenskommelse skrivs ner i form av en hälsoplan. Detta sker ofta tillsammans med 

närstående. Dokumentation innebär att den överenskomna hälsoplanen ska journalföras 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2016).  

Forskning kring personcentrerad vård 

Forskning inom området personcentrerad vård har visat att personcentrerad vård bidrar till att 

den enskildes resurser och förmågor tas till vara på ett mer effektivt sätt, det har även visat sig 

ha positiva resultat på bland annat vårdtider och vårdkostnader (GPCC, 2015). 

Utifrån en jämförelse av symtom och hälsorelaterade aspekter som mättes hos patienter med 

hjärtsvikt som fick personcentrerad vård alternativt annan vård visade det sig att tillstånd som 

illamående var signifikant förbättrat hos personer som fick personcentrerad vård. Även antal 

symtom i sin helhet var färre. Över tid blev även symtomen lindrigare för personer som fick 

personcentrerad vård. Behovet av sjukhusvård var även signifikant lägre för dessa personer 

(Brännström & Boman, 2014). För en speciellt utsatt grupp av patienter, lågutbildade 

patienter med koronarsyndrom, har personcentrerad vård visat sig ha signifikant förbättring av 

symptom efter 6 månaders uppföljning (Fors, Gyllensten, Swedberg & Ekman, 2016). 

Larsson, Fridlund, Arvidsson, Teleman och Bergman (2014) fann i sin studie att 

personcentrerad vård bidrog till effektivare nyttjande av vårdens resurser och därmed 

minskade kostnader. Edvardsson, Sandman och Borell (2014) beskrev att miljön för 

personalen blev mindre stressig efter införandet av personcentrerad vård.  

Kontinuitet har visat sig skapa en tillitsfull relation mellan vårdpersonal och de äldre. De äldre 

upplevde en ökad trygghet när de vårdades av samma sjuksköterska eller övrig personal, som 

kände till de äldres sjukdomshistoria (Greenfield, Ignatowicz, Belsi, Pappas, Car & Majeed, 

2014). Sjögren (2013) som studerat faktorer som inverkar på förekomst av PCV inom 

äldreboenden i Sverige, menar att det vore önskvärt att äldrevården utvecklas mot ett mer 

personcentrerat förhållningssätt. Resultatet av Sjöbergs (2013) forskning visar att en högre 

grad av PCV på äldreboende var positivt relaterat till välbefinnande och tillfredsställelse, för 

såväl de äldre som för vårdpersonalen. Resultatet visar också att vården och arbetsmiljön som 
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omger de äldre och vårdpersonalen inom denna boendeform är betydelsefull för utförandet av 

PCV. Även det psykosociala klimatet och hur den gemensamma värdegrunden upplevs är 

viktig att prioritera. För att kunna erbjuda PCV måste det enligt Sjögren (2013) fokuseras mer 

på dessa förhållanden. Det finns dock studier om PCV (Brownie & Nancarrow, 2013 ; Olsson, 

Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2012) som inte visat några signifikanta effekter för 

vården av de äldre. Problemen i de ingående studierna var bland annat att det saknades 

mätinstrument särskilt utformade för att mäta effekten av PCV. 

För att på ett pålitligt och generaliserbart sätt kunna utveckla kunskap om förekomsten av och 

betydelsen av en personcentrerad vård i olika miljöer, har GPCC (2018) i ett projekt (en 

svensk kunskapsbank) arbetat för att utveckla mätmetoder som kan ge kunskap om vad som 

kännetecknar en personcentrerad vård i olika vårdmiljöer för äldre som kan användas för 

såväl forskning som klinisk kvalitetsutveckling. Preliminära fynd tyder på att dessa mätskalor 

håller god vetenskaplig kvalitet, och kan användas för forskning, och ytterligare arbete pågår 

för att bekräfta dessa fynd (GPCC, 2018). 

Lagar och riktlinjer kring personcentrerad vård 

SIS, Swedish Standards Institut (2017) startade hösten 2016 ett europeiskt 

standardiseringssekretariat i syfte att ta fram tydliga riktlinjer för patientmedverkan i 

personcentrerad vård. Initiativet kom efter en rapport från Myndigheten vård- och 

omsorgsanalys som visade att andra länder än Sverige var bättre på att involvera sina 

medborgare i den egna vården. Syftet med detta var att forma en operativ kvalitetsstandard 

med riktlinjer för patientmedverkan i hälso- och sjukvården och personcentrerad vård. Arbetet 

går i stora drag ut på att identifiera områden som rätt tillämpade ska kunna bidra till att ett 

personcentrerat arbetssätt i verksamheter utvecklas eller stärks (SIS, 2017). I hälso- och 

sjukvårdslagen (1982) betonas att vården ska ”bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet” (2 a § tredje punkten hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). 

I patientlagen (2014) som kom senare, görs en vidare tolkning av begreppet delaktighet (5 

kap. patientlagen (2014:821,1 §) som anger att hälso- och sjukvården så långt som möjligt ska 

utformas och genomföras i samråd med patienten.  

 

Sjuksköterskeprofessionens kompetens och ansvar 

Svensk Sjuksköterskeförening (2009) beskriver att det finns flera olika sätt att definiera 

begreppet profession. Det finns några gemensamma kännetecken, varav ett är att de som 
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utövar yrket har en vetenskap, ett eget kunskapsområde, som ligger som grund för 

utbildningen och yrkesutövningen. Yrket ska vara specialiserat och leda till licens eller 

legitimation. Andra kännetecken är att det finns etiska regler för hur professionens 

medlemmar ska förhålla sig gentemot klienter och kollegor. Ytterligare kännetecken är att den 

kunskap som professionen utvecklat värderas högt av samhället och att professionen genom 

detta har högt förtroende hos allmänheten (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). 

En autonom profession strävar efter att uppfylla kraven för de centrala värden som ingår i det 

egna vetenskapliga kunskapsområdet. Sjuksköterskan är autonom i sin yrkesutövning och 

arbetar samtidigt i ett sammanhang där andra yrken och professioner är viktiga för att vården 

ska kunna tillgodose patientens behov. Eftersom all omvårdnad har en etisk dimension, och 

varje sjuksköterska ett moraliskt ansvar för sin yrkesutövning, är det viktigt att varje enskild 

sjuksköterska utvecklar ett personligt förhållningssätt till professionens etiska regler. 

Sjuksköterskornas etiska kod handlar om att omvårdnad ska utövas med respekt för mänskliga 

rättigheter, med hänsyn till människors värderingar, vanor och tro och att patientens rätt till 

självbestämmande ska respekteras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009).  

Ett grundläggande antagande är att omvårdnad sker på personnivå. Därför spelar förståelsen 

av vad en människa är en stor roll för frågan om vad hälsa och omvårdnad innebär, eftersom 

den förståelsen ligger till grund för våra värderingar. Inom omvårdnad betraktas människan 

som en fri individ som har förmåga att göra val och ta ansvar. Människan är unik och ska 

bemötas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). 

Förutsättningen för en god omvårdnad är sjuksköterskans kompetens att etablera en 

förtroendefull relation med patienten och dennes anhöriga. I kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskan inom äldrevård betonas det personcentrerade förhållningssättet. 

Sjuksköterskan har en viktig och ledande roll i att identifiera behov, vägleda och utbilda både 

personal men även den äldre personen och dennes anhöriga. Sjuksköterskan ska ansvara för 

att omvårdnaden genomförs i partnerskap med patienten och närstående på sådant sätt att 

värdighet och integritet bevaras (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017).  

Blomqvist, Edberg, Bravell och Wijk (2017) beskriver att sjuksköterskan behöver känna till 

åldrandeprocesser, åldrandets sjukdomar, risker med äldres läkemedelsbehandling och 

specifika omvårdnadsbehov hos äldre. För att sjuksköterskan på bästa sätt ska kunna 

praktisera PCV krävs även hängivenhet, social kompetens och självkännedom. Kunskap om 
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PCV är även viktigt för övrig vårdpersonal i strävan att öka patientmedverkan (Blomqvist, 

Edberg, Bravell & Wijk, 2017). Norheim och Guttormsen Vinses (2012) studie visade att 

vårdpersonalen på ett äldreboende ökade sin medvetenhet för den komplexa interaktionen 

mellan de olika delarna av de äldres omvårdnad, efter kompetensutbildning inom PCV. Även 

vårdpersonalens attityder gentemot de äldre förändrades vilket resulterade i att de äldres 

medverkan i omvårdnaden ökade. Suhonen, Stolt, Gustafsson, Katajisto och Charalambous 

(2014) beskrev att bedömning och handledning av sjuksköterska ledde till att motivationen till 

omvårdnadsarbetet, teamarbetet, kulturell öppenhet och kommunikation ökade bland 

vårdpersonalen. Vidare beskrev Eldh, Zijpp, McMullan, McCormack, Seers och Rycroft-

Malone (2016) att en professionell eller välutbildad sjuksköterska med sin kompetens ansågs 

vara en viktig nyckelperson för de äldres rätt och möjlighet till självbestämmande. Även 

Burke och Doddy (2012) lyfte vikten av specialistsjuksköterskor och att specialistutbildade 

sjuksköterskor är en förutsättning för fortsatt utveckling av vården. Att få utveckla sina 

kunskaper medför även ökad motivation i arbetet. 

Ledarskap och teamsamverkan 

Hiscock och Shuldham (2008) hävdade att sjuksköterskan hade en nyckelroll i att motivera 

och leda vårdpersonal mot en mer personcentrerad vård. Det finns ett direkt samband mellan 

ledarskapet och vårdens kvalitet. Sjuksköterskan behöver i sin handledande roll utöva olika 

ledarstilar för att inspirera och engagera vårdpersonalen. En förutsättning för att vara en 

personcentrerad ledare är att sjuksköterskan fokuserar på förbättringar som gynnar patienten. 

Sjuksköterskans attityder och egenskaper har stor betydelse då hen ofta ses som en förebild av 

övrig vårdpersonal och därmed har möjlighet att påverka vårdpersonalens handlande.  

Burke och Doddy (2012) menar att effektivt lagarbete kräver engagemang från såväl 

sjuksköterska, anhöriga och patienten, där sjuksköterskan har den kommunikativa- och 

samordnande rollen. Sjuksköterskan och omvårdnadspersonalen har en betydande roll för att 

stödja patienten till att vara delaktig och fatta beslut kring den egna vården. Stöd kan ges i 

form av utbildning. Studien beskriver även vikten av teamarbete där fler professioner ingår, 

där sjuksköterskan ses som länken mellan dessa professioner. Sjuksköterskan ses även som 

den person som är central när bedömningar genomförs.  

Personcentrerad vård i praktiken 

Den gemensamt formulerade hälsoplanen är en viktig del i PCV, eftersom den innebär en 

ökad möjlighet för patienten att känna ett personligt engagemang och ansvar för sin hälsa 
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(SBU, 2017). Detta förutsätter dock att vårdpersonalen ges utrymme till att förstå vad 

tillståndet och behandlingen innebär (Ekman et al., 2011). Enligt Ekman et al. (2011) innebär 

ett personcentrerat förhållningssätt att utgå från patienten som en person med en sjukdom och 

inte sjukdomen i en person. Förståelse för personens upplevelse och dennes utgångspunkt ska 

utgöra grunden för utformandet av personens vård. Att lyhört lyssna på patientens 

sjukberättelse (ofta tillsammans med anhörig) måste få ta tid, eftersom det kräver 

koncentration och skicklighet. Genom detta förfarande kan även patientens resurser 

identifieras av båda parter. Ekman et al. (2011) beskrev vidare att vårdpersonalen själva 

uppfattade att de försökte arbeta personcentrerat, vilket i observationsstudie av 

vårdpersonalens arbete visat att så inte är fallet. Ett hinder till personcentrerat arbetssätt var att 

det saknades ett systematiskt arbetssätt och att patienternas egna åsikter eller upplevelser av 

sin sjukdom inte dokumenterades i journalerna. Enligt vårdpersonalen berodde detta på att de 

av praxis fokuserade på diagnoser och symptom, framför allt på grund av tidsbrist. 

Även i den norska studien av Norheim och Guttormsen Vinsnes (2012) uttryckte 

vårdpersonalen på ett äldreboende att tidsbrist medförde att de äldres medverkan åsidosattes. 

Tillräckligt med personal var en förutsättning för att patientsamverkan. Greenfield et al. 

(2014) menar att de äldre förväntar sig att mötet med sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 

sker utan stress. 

Konsensusbegrepp 

Som stöd för sjuksköterskans arbete finns olika former av teorier. Dessa teorier har utvecklats 

från 1950-talet i USA. Teorierna utvecklades efter att sjuksköterskeyrket hade börjat inriktas 

alltmer på de medicinska kunskaperna. Med tiden har det utkristalliserat sig fyra olika 

konsensusbegrepp där de flesta delarna i en omvårdnadsteori innehåller människa, hälsan, 

miljön samt omvårdnadsaktiveter (Medicinsk vetenskap, 2019). 

De fyra konsensusbegreppen beskriva av Wiklund och Bergblom (2012) innefattar 

person/människa, omgivning /miljö, hälsa och omvårdnad/ beskrivs av Wiklund. Dessa är 

begrepp som forskare kommit överens om är viktiga att utveckla kunskap om. Begreppet 

person refererar till människan som person/individ i familjer, samhällen och andra grupper 

som kan vara deltagare i vården. Tidigare sågs personen som mottagare av vården, idag ses 

emellertid personen som deltagare i vården. Begreppet omgivning /miljö refererar till den 

fysiska miljön. Miljön kan innefatta viktiga personer i omgivningen såväl som till 

omgivningen inom vårdandet eller under vilka omständigheter vården utförs. Det kan vara 

alltifrån den enskilda personens hem till samhället i stort. Begreppet hänvisar även till 
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kulturella, sociala, politisk och ekonomiska förhållanden. Begreppet hälsa refererar till 

personens tillstånd och känsla av välbefinnande. Det omfattar både det tillstånd då personen 

är frisk och har hälsa, men också det tillstånd då personen är döende eller svårt sjuk. Det sista 

begreppet vårdandet/omvårdnad, refererar till de handlingar som vårdandet påbörjar och utför 

för en person eller i samarbete med personen, samt till de mål eller resultat som vårdandet 

förväntas eller avses leda till. Vårdaktiviteter kan ses som en process som innefattas av 

bestämning, etikettering, planering, intervention och utvärdering, det vill säga hur en 

vårdaktivitet kan utföras. En vårdhandling kan också ha som avsikt att lindra lidande. 

Vårdande är också ett kärnbegrepp inom vårdvetenskapen, där vad, hur och varför är de 

frågeställningar som disciplinen söker kunskap och vetande om (Wiklund & Bergblom, 

2012). 

Teoretisk referensram 

Personcentrerad vård beskrivs ha sitt ursprung inom humanistisk psykologi. Bland annat Carl 

Rogers (1967), en amerikansk psykolog som byggde sin teori kring de humanistiska tankarna, 

menade att förståelsen för personens egen uppfattning och upplevelse av sin situation var 

centralt för att kunna hjälpa en annan person (Rogers, 1967). Tom Kitwood (1993) var den 

som senare använde begreppet inom vårdande verksamheter för att beskriva en god vård av 

personer med demenssjukdom.  

 

Med utgångspunkt i Kitwoods arbete har forskare, vårdutvecklare och vårdpersonal under 

2000-talet på olika sätt bidragit till att förverkliga innehållet i det begrepp som 

personcentrerad vård innehåller i den dagliga vården och omsorgen. Ett antal teoretiska 

modeller har skapats som stöd för att implementera personcentrerad vård (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016).  

 

McCance och McCornack (2010) beskriver Personcentrerad vård som ett ramverk 

innehållande fyra olika delar. Ramverket visar hur komplext och sammansatt den 

personcentrerade vården är och belyser omfattningen av omvårdnadsarbetets och samverkans 

betydelse mellan alla involverade parter. De fyra delarna i ramverket består av 

förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer och förväntade resultat. 

Förutsättningar innebär att sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper och kunnighet inom sin 

yrkesprofession. Förutsättningar innefattar även sjuksköterskans egenskaper, där social 

kompetens, engagemang, värderingsgrund och självkännedom är av vikt. När sjuksköterskan 
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är medveten om hur de egna värderingarna kan påverka omvårdnaden har hon en stabil 

värdegrund. Denna värdegrund tillsammans med kunskap, social kompetens och engagemang 

utgör grunden till att ge den bästa möjliga vården. 

När det gäller vårdmiljön beskrivs att det är viktigt att det finns flera olika professioner som 

arbetar för vårdtagarens bästa och att ansvar och inflytande fördelas mellan de olika 

vårdprofessioner. Tillsammans påverkar dessa professioner det slutliga utfallet av den 

personcentrerade vården för vårdtagaren. För att miljön ska vara tillfredsställande krävs också 

att det finns ett system som möjliggör en dialog mellan de olika professionerna och övriga 

delaktiga i vården, såsom anhöriga och annan vårdpersonal. Vårdmiljön påverkas av 

ledarskapet, relationerna mellan vårdpersonalen och organisationens system.  

En personcentrerad vårdmiljö innefattar enligt McCance och McCormack (2010) även en 

miljö som främjar integritet, välbefinnande och hälsa. Med vårdtagarens livsberättelse som 

utgångspunkt kan olika behov på vårdmiljön framkomma. Även vårdtagarens tidigare vanor 

och olika önskemål bör tillmötesgås, såsom om personen är morgon- eller kvällspigg eller var 

man vill inta sina måltider. Den fysiska miljön påverkar vårdtagarens psykiska välmående, 

där till exempel långa korridorer kan göra att vårdtagaren får svårt att orientera sig, vilket kan 

leda till en känsla av osäkerhet. Även ljud, ljus och inredning påverkar vårdtagarens 

välbefinnande. 

Personcentrerade processer handlar enligt McCance och McCormack (2010) om att arbeta 

med vårdtagarens egna värderingar, engagemang och delaktighet i utformningen av vården. 

Genom att sjuksköterskan och övriga yrkeskategorier inom vården tar del av vilka 

värderingar, önskemål och prioriteringar vårdtagaren har, kan förståelse uppnås för hur 

vårdtagaren kan göras delaktig. Relationen mellan vårdpersonal och vårdtagare präglas av 

engagemanget dem emellan, där en god relation kan skapas genom att vårdpersonal är 

närvarande, visar engagemang och sympati, samt informerar och involverar vårdtagaren. 

Förväntade resultaten av tillämpad personcentrerad omvårdnad beskrivs som tillfredsställelse 

och engagemang i vården som medför en känsla av välbefinnande. Vården präglas av 

vårdtagarens delaktighet, vårdpersonal med ett gott samarbete, ett flexibelt ledarskap och en 

vårdmiljö som anpassas till vårdtagaren (McCance & McCormack, 2010).  

Problemformulering 
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Personcentrerad vård (PCV) har på senare år blivit allt mer uppmärksammat, ett område med 

fokus på vårdtagarens unika behov och förutsättningar, där den egna berättelsen står i 

centrum. Inom äldreomsorgen har ett särskilt stort behov av PCV visat sig då befolkningen 

blir allt äldre och det bidrar till stora utmaningar för samhälle då vårdbehovet ökar. Tidigare 

forskning har visat att PCV bidrar till att vårdtagarens resurser tas till vara på ett mer effektivt 

sätt och positiva effekter på hälsan har påvisats. Sjuksköterskan har som ansvar att med sin 

kompetens arbeta utifrån tillgänglig vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet, samt 

kunskap om den individuella patientens situation och upplevelse. Forskningen har visat att 

sjuksköterskan genom sin arbetsledande roll har en central roll i tillämpningen av PCV, men 

att det i dagsläget saknas en samlad bild av kunskapsläget om effektiva metoder och 

förutsättningar för PCV inom äldrevård.  

Syfte 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka 

tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboende. 

METOD 

Design 

Studiemetoden var en empirisk studie med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med nio sjuksköterskor verksamma på äldreboenden i Mellansverige. En 

kvalitativ ansats valdes då denna metod enligt Friberg (2017) och Henricson (2017) lämpar 

sig bra då avsikten med studien är att förstå deltagarnas upplevelser av en särskild företeelse. 

 

Deltagare som inkluderades till studien var nio sjuksköterskor yrkesverksamma inom 

äldreomsorgen på åtta äldreboenden. Deltagarna valdes ut genom ett strategiskt urval. Denna 

strategi valdes i syfte att nå deltagare som genom erfarenhet ansågs lämpliga för att få 

informationsrika berättelser i ämnet, samt för att uppnå spridning av deltagare, enligt 

Henricson (2017). Enligt Danielsson (2017) är strategiskt urval att föredra när ett fenomen ska 

studeras då deltagare efterfrågas som kan ge innehållsrika berättelser. Inklusionskriterier var 

sjuksköterskor som vid det planerade intervjutillfället tjänstgjorde minst 50 procent dagtid på 

äldreboende samt hade minst två års tidigare erfarenhet inom äldrevård. Exkluderingskriterier 

var sjuksköterskor som arbetat färre än två år inom äldrevård, samt sjuksköterskor som 

arbetade minder än 50 % och de sjuksköterskor som arbetade natt. I det fall det önskade 

antalet deltagare till studien inte uppnåddes genom det ursprungliga urvalet, planerades 
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urvalet att breddas genom att inkludera fler äldreboenden. Vid för många intressenter 

planerades att lotta fram deltagare. Varken breddning av urval eller lottning krävdes då antalet 

intresserade deltagare uppgick till nio stycken efter det första urvalet genomförts, varav 

samtliga medverkade i intervjuerna. Antalet deltagare bedömdes som rimligt för att få ett 

tillräckligt stort och varierat material för att uppnå studiens syfte.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod. En intervjuguide, bilaga 1, 

med förbestämda frågor användes som stöd för intervjuerna, där utrymme gavs att ställa 

följdfrågor. Enligt Henricson (2017) behöver inte frågorna ställas i en viss ordning utan kan 

anpassas under intervjutillfället. Intervjuguiden innehöll tio frågor, som berörde hinder och 

möjligheter kring tillämpning av PCV i förhållande till kunskap, teamsamverkan, 

sjuksköterskans roll, arbetsmiljö samt arbetsrutiner. Intervjuerna inleddes med frågan, 

“Beskriv dina upplevelser kring vad som kan påverka tillämpningen av personcentrerad vård 

på äldreboenden”. Intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats i ett avskilt utrymme då en 

lugn och trygg miljö för att optimera bästa möjliga utfall av intervjuerna.  

Tillvägagångssätt 

Inför studiens urval av deltagare tillfrågades verksamhetschefer på 14 äldreboenden via mail 

med ett bifogat informationsbrev om studien (bilaga 3) om skriftligt medgivande att utföra 

studien. Äldreboenden valdes ut genom att sprida förfrågan till olika utförare som fanns inom 

det närområde där författarna befann sig i Mellansverige, ett så kallat bekvämlighetsurval. 

Verksamhetscheferna ombads även i samband med medgivande till att utföra studien att 

lämnade mailadress till de sjuksköterskor som uppfyllde inkluderingskriterierna. Dessa kunde 

därefter kontaktas via mail med ett informationsbrev samt en förfrågan om att delta i studien 

(bilaga 4). Deltagande i studien var frivilligt och deltagarna informerades om möjligheten att 

när som helst avbryta sin medverkan i studien utan särskilda skäl. Deltagarna hade inför 

intervjuerna möjlighet att ställa frågor om studien. För att säkerställa att deltagarna hade tagit 

del av informationen om de etiska övervägandena ombads de underteckna en skriftlig 

information (bilaga 2). Verksamhetscheferna tillfrågades att redan vid den första kontakten ge 

sitt godkännande till att intervjuerna utfördes på deltagarnas arbetsplats under arbetstid för att 

underlätta deltagandet. Samtliga verksamhetschefer godkände detta. Enligt Danielson (2017) 

kan platsen för intervjun med fördel vara avskild för att minska risken för att bli avbrutna. Det 
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även fördelaktigt att göra en så kallas provintervju för att se om den planerade tiden för 

intervjun håller (Danielson, 2017). En provintervju var tänkt att genomföras innan studien 

startade för att se att det tänkta upplägget fungerade, vilket aldrig genomfördes då författarna 

på grund av begränsat tidsutrymme prioriterade tid för de faktiska intervjuerna högre. Den 

tekniska utrustning som bestod av diktafoner testades före intervjuerna.  

Enskilda intervjuer med nio sjuksköterskor verksamma på äldreboenden genomfördes i 

avskilt utrymme. Inspelad intervjutid uppgick till mellan 20–40 minuter.  

Analys 

I analysen av data som framkom i studien gjordes en kvalitativ innehållsanalys med induktiv 

ansats, enligt beskrivning av Graneheim & Lundman (2004). Kvalitativ forskning kan 

användas för att undersöka personers uppfattningar, erfarenheter och upplevelser i relation till 

ett visst fenomen (SBU, 2017). Det centrala arbetet med innehållsanalysen bestod i att skapa 

kategorier som belyser innehållet i intervjuerna. Dessa kategorier svarar på frågan vad texten 

innehåller och innefattar det manifesta innehållet, det vill säga det som direkt sägs i texterna 

från intervjuerna. Den inledande analysenheten bestod av transkribering av de inspelade 

intervjuerna. 

Författarna har vid avlyssning av intervjumaterialet ordagrant skrivit ned allt som sagts 

inklusive upprepningar och pauser. Initialt läste författarna igenom det transkriberade 

materialet var och en för sig för de eget utförda intervjuerna och därefter samtliga intervjuer 

ett flertal gånger. Därpå följde arbetet med att kondensera det utskrivna intervjuerna till 

meningskoncentreringar i form av meningsenheter. Meningsenheterna består av ett antal ord, 

meningar eller stycken som har ett gemensamt budskap och som svarar på syftet. Författarna 

inledde detta arbete var för sig för de eget utförda intervjuerna. När meningsenheterna var 

färdigställda inleddes analysarbetet med kodning av materialet. för att visa det manifesta i 

texterna. 

Koderna kan beskrivas med en etikett bestående av ett enda ord, eller av några 

sammanhängande ord. Som underlag för kodning användes de kondenserade 

meningsenheterna. Liknande koder grupperades sedan ihop och bildade ett underlag för 

kategorier Även här inledde författarna arbetet var för sig för de eget utförda intervjuerna och 

därefter granskades och reviderades koderna gemensamt.  

Därefter analyserades samtliga koder gemensamt och de koder som handlade om samma sak 

fördes samman till en subkategori. Utifrån dessa subkategorier bildades i sin tur kategorier 
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med innehåll som visar vad texten innehåller. Innehållsanalysen av en kvalitativ studie 

illustreras enligt Granehiem & Lundman (2004) lämpligen med en tabell (tabell 1). 

 

 

Tabell 1. Exempel på den kvalitativa analysprocessens olika steg, enligt Graneheim & 

Lundman (2004) 

Meningsenhet Kondensering Kod 

Jo, jag tänker på det här också, ska 

fortsätta säga att, jag tycker också 

som ledare, alltså som 

sjuksköterska, att jag har en roll 

att låta personalen vara, ehm.. få ta 

egna beslut. När de har 

kompetensen, att man ger dom 

tilltron, att våga pröva, att det inte 

är en styrning. Utan att man har 

den där tilliten, sen ett öppet 

klimat.  

I rollen som sjuksköterska och 

ledare är det viktigt att låta 

vårdpersonalen ta egna beslut. 

Innehar de kompetensen, är det 

betydelsefullt att ge dem tilltro 

och att våga pröva. Det är ingen 

styrning. Att ha tillit och ett öppet 

klimat där vårdpersonalen 

diskuterar vad de gör är viktigt. 

 

Sjuksköterskan 

måste ha tillit till 

vårdpersonalen.   

Vi sjuksköterskor behöver också 

vara ute på golvet och vara 

delaktiga i omvårdnaden. Finnas 

nära till hands och hela tiden 

förklara, medla och undervisa, där 

man verkligen säger och berättar 

vad man gör. Det tycker jag också 

är jätteviktigt. 

 

Sjuksköterskorna behöver delta i 

omvårdnaden för att finnas till 

hands, förklara, medla och 

undervisa. 

 

Sjuksköterskan 

behöver finnas till 

hands för att 

handleda 

vårdpersonalen. 

 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Inför studien har en etisk egengranskning utförts enligt Forskningsetiska nämnden (FEN) vid 

Högskolan Dalarna (bilaga 5). För att uppfylla de etiska krav som finns vid forskning som 

inkluderar andra människor användes den forskningsetiska riktlinjen Helsingforsdeklarationen 

(2013). Det centrala i denna riktlinje är att värna om individen, det skall alltid finnas ett 

informerat samtycke om att delta. Ett informationsbrev skickades ut om studien samt ett 

skriftligt medgivande från verksamhetschef på den/de enhet/er där studien utfördes 

inhämtades (bilaga 2). Deltagaren behövde inte lämna ut några personuppgifter. Ett 

informerat samtycke inhämtades av samtliga deltagare (bilaga 4), där deltagarna informerades 
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om att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Allt material från 

intervjuerna har enbart hanterats av studenterna. Intervjuerna kodades och avidentifierades. 

Inspelat material förvarades med lösenord på dator på Högskolan Dalarnas plattform och 

raderades efter det att studien var genomförd. 

 

RESULTAT 

Resultatet i studien kommer från nio intervjuer med sjuksköterskor som arbetar på 

äldreboenden i Mellansverige. Analysen av intervjuerna resulterade i nio kategorier som 

svarar på studiens syfte; Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vad som kan påverka 

tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboenden. Kategorierna som analysen resulterat 

i är; Förhållningssätt till den äldre personen, Delaktighet i vården, Kompetens i 

omvårdnadsarbetet, Samarbete i team, Möjlighet för dialog, Boendemiljöns inverkan, 

Strukturering av omvårdnadsvårdarbetet, Arbetsmiljöns inverkan, Ledningens inflytande. 

Dessa kategorier och subkategorier redovisas på nästa sida (tabell 1). 
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Tabell 1. Sammanställning av kategorier (9 st.) och subkategorier (23 st.). 

Kategori Subkategori 

Förhållningssätt till den äldre personen Intresse för den äldre personen 

Förståelse för den äldre personen 

Delaktighet i vården Anhörigas inflytande 

Den äldre personens inflytande 

Kompetens i omvårdnadsarbetet Handledning av vårdpersonal 

Kunskap hos olika yrkeskategorier 

Utbildning inom personcentrerad vård 

Samarbete i team Samsyn av inställning gentemot den äldre 

Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Möjlighet för dialog Information mellan olika yrkeskategorier 

En fungerande kommunikation 

Diskussion på arbetsplatsen 

Boendemiljöns inverkan Hemlik miljö 

Miljö som främjar aktiviteter  

Anpassad vårdmiljö 

Utemiljö som främjar utevistelse 

Strukturering av omvårdnadsarbetet Rutiner för teamträffar och 

skattningsverktyg 

Dokumentation av de äldres önskemål och 

levnadsberättelse  

Arbetsmiljöns inverkan Kontinuitet av personal 

Bemanning och stabil personalgrupp 

Tidsbrist och stress 

Ledningens inflytande  Organisationens stöd 

Personcentrerat ledarskap 

 

Resultatet skildras kategorivis i löpande text med citat som tydliggör och stärker dess 

innehåll. 
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Förhållningssätt till den äldre personen  

Under analysen framträdde två subkategorier som upplevdes vara viktiga komponenter i 

tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Dessa komponenter bestod av de samtliga 

yrkeskategoriers intresse för och förståelse för de äldre personerna. Vårdpersonalens 

engagemang för den äldre personen var en betydelsefull förutsättning för möjligheter till en 

personcentrerad vård. 

Intresse för den äldre personen 

Då vårdpersonalen hade ett starkt intresse för de äldre personerna som individer, ökade enligt 

sjuksköterskorna möjligheterna till att utforma en meningsfull vardag. När vårdpersonal var 

intresserad av de äldre upplevde sjuksköterskorna att det fanns större möjligheter till 

förståelse för levnadsberättelsens betydelse, samt att levnadsberättelsen tillämpades mer aktivt 

i omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskorna upplevde att det ibland saknade ett genuint intresse 

hos vårdpersonalen, vilket för det mesta medförde att de främst utförde sitt praktiska arbete 

och hade ett mer uppgiftsorienterat fokus. Beteenden som kunde uppstå hos de äldre 

personerna behandlades då i större utsträckning med läkemedel, istället för individuella 

omvårdnadsåtgärder. Det uttrycktes att ett vanligt skäl till det bristande engagemanget, 

troligtvis bottnade i att vårdpersonalen överhuvudtaget inte vill arbeta inom vårdyrket. 

Majoriteten av vårdpersonalen upplevdes dock besitta ett stort intresse för de äldre personerna 

och för sitt arbete, vilket ökade möjligheterna att tillämpa en personcentrerad vård. 

“Vårdpersonal börjar inte alltid att arbeta i vården för att de vill, utan på 

grund av att det finns jobb. Då påverkas den personcentrerade vården, då 

går vårdpersonalen dit och gör sitt praktiska arbete, inte det lilla extra. 

Vårdpersonalen är då kanske inte heller angelägen av att titta på varje 

människas bakgrund och ha viljan till att förstå varför individen är på olika 

vis”. (Deltagare 8). 

 

Förståelse för den äldre personen 

Sjuksköterskorna beskrev att genom ett personcentrerat arbetssätt med den äldre personen i 

centrum, anpassade sig vårdpersonalen efter de äldre. Det upplevdes vara väsentligt att 

vårdpersonalen såg den unika individen bakom sjukdom, ständigt hade den äldre personen i 

centrum och reflekterade över vad som var viktigt för individen. Fokus skulle ligga på att 
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stödja den äldre personens förmågor och resurser. Sjuksköterskorna uttryckte även vikten av 

att vårdpersonalen informerade om denna arbetsform vid inskolning av nya medarbetare, samt 

att vårdpersonalen värnade om detta arbetssätt i det dagliga arbetet. Det kunde bli 

problematiskt att tillämpa en personcentrerad vård då det saknades motivation samt vilja till 

förändring och förståelse för ett personcentrerat arbetssätt. Sjuksköterskorna belyste även att 

sjuksköterskans förståelse gentemot den äldre personen hade stor betydelse för möjligheterna 

att tillämpa en personcentrerad vård. Sjuksköterskan och vårdpersonal behövde ständigt 

reflektera över vad som var viktigt för den äldre personen samt även för dennes anhöriga, och 

förhålla sig till detta oavsett vilka känslor som uppstod hos dem själva.  

“Viktigt med förståelse för att det här är en äldre person med sitt liv. 

Levnadsberättelsen, att vårdpersonalen måste se vem den här äldre 

personen har varit, för att kunna förstå vem denne är idag”. (Deltagare 9). 

Delaktighet i vården 

Sjuksköterskorna beskrev att delaktighet i vården var grundläggande vid en personcentrerad 

vård. I delaktighet framträdde subkategorierna Den äldre personens inflytande och Anhörigas 

inflytande som två viktiga komponenter. 

Den äldre personens inflytande 

En betydelsefull insikt i en personcentrerad vård var enligt sjuksköterskorna att det är den 

äldre personens liv med dennes önskemål, vilket inkluderade både vardagliga företeelser samt 

valmöjligheter kring den egna vården, som ska styra vårdens utformning, framför 

vårdpersonalens egna åsikter eller rutiner. Sjuksköterskorna uttryckte i intervjuerna 

betydelsen av individuella vårdplaneringar, samt att den äldre personen fick vara delaktig i 

dessa, för att skapa delaktighet och inflytande för den äldre i sin vardag. Även att tillämpa 

undersökningar på äldreboendet rörande de äldres trivsel, gav de äldre personerna möjligheter 

att uttrycka sina åsikter och öka deras delaktighet.  

Den äldre personens val gällande dygnsrytm, sänggående, uppstigning och kost var betydande 

aspekter som framkom under intervjuerna. Dessa önskemål skulle tillmötesgås för att de äldre 

skulle få leva det liv de föredrog i så stor utsträckning som möjligt. Underlaget inför den 

individuella vårdplaneringen skulle formuleras i samverkan med den äldre personen. Under 

de individuella vårdplaneringarna fick individen möjlighet att beskriva sina tankar, önskemål 

och hur de önskade att vården kring dem skulle utformas. Utifrån detta utarbetades en 
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handlingsplan, för att vårdpersonalen skulle veta hur de kunde hjälpa de äldre personerna på 

bästa sätt utifrån deras egna vilja. 

“Vill de äldre personerna på avdelningen sova länge på morgonen eller 

vara uppe länge på natten, så får de göra det. Allt det som ingår i hur 

individen vill vara och ha sitt liv”. (Deltagare 6). 

Ett dilemma som framkom var att det fanns individer som hade en stark integritet, vilket 

upplevdes genererade i svårigheter att praktisera personcentrerad vård. 

“Det handlar om vad brukaren vill berätta beroende på hur stark 

integriteten är… Möjligheten att tillämpa personcentrerad vård är beroende 

av om personen har väldigt stark identitet och integritet. Då är det svårare 

att tillämpa”. (Deltagare 1) 

Anhörigas inflytande 

Även anhörigas delaktighet upplevdes ha betydelse och inverkan på en personcentrerad vård, 

och upplevdes vara en betydelsefull resurs. Anhöriga var oftast de som kände den äldre 

personen bäst och vanligen hade en god kunskap om den äldre personen och dennes 

levnadsberättelse. De kunde berätta om den äldres tidigare liv och intressen, i de fall den äldre 

själv inte förmådde göra detta. I intervjuerna framkom även att anhöriga kunde ha starka 

åsikter kring den äldre personens vård, som inte alltid överensstämde med vad individen själv 

önskade. Detta kunde skapa en disharmoni i relationen mellan den äldre personen och 

anhöriga, samt i relationen mellan anhöriga, sjuksköterska och vårdpersonal. Det framkom i 

intervjuerna att sjuksköterskan kunde uppleva det svårt att ha den äldre personens vilja i 

fokus, när anhöriga hade motsatta värderingar. Betydande var att sjuksköterskan etablerade en 

god relation till den äldre personens anhöriga, och skapade förutsättningar för deras 

medverkan. 

“Vårdpersonalen talar om för anhöriga hur viktig levnadsberättelsen är, för 

att vårdpersonalen skall kunna knyta tillbaka till hur de äldre personerna 

har varit, för det präglar dem som människor…”. (Deltagare 9). 

Kompetens i omvårdnadsarbetet 

Under denna kategori framträdde tre subkategorier som upplevdes betydande för 

tillämpningen av personcentrerad vård. Dessa subkategorier bestod i Handledning av 
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vårdpersonal, Kunskap hos olika yrkeskategorier samt Utbildning inom personcentrerad 

vård. Dessa tre områden var enskilt av betydelse men även beroende av varandra. 

Handledning av vårdpersonal 

Sjuksköterskorna uttryckte i intervjuerna att sjuksköterskan hade en central roll i att handleda 

vårdpersonalen i det personcentrerade arbetet. Sjuksköterskan hade genom sin utbildning och 

yrkeserfarenhet oftast en djupare förståelse för personcentrerad vård än vad vårdpersonalen 

hade. Denna förståelse var angeläget att tillämpa i ledarrollen och sjuksköterskan behövde 

vägleda personalen i processen. Det framkom i intervjuerna att i sjuksköterskans arbete med 

att handleda vårdpersonalen i det personcentrerade arbetssättet, var det viktigt att visa 

vårdpersonalen tillit och låta dem göra egna val. Viktiga aspekter var att sjuksköterskan var 

närvarande och kontinuerligt avsatte tid för handledning. Det var även betydelsefullt att 

sjuksköterskan avsatte tid för feedback, för att effektivt kunna bekräfta och utveckla 

vårdpersonalen i det personcentrerade tankesättet. Att tillämpa ett ledarskap som präglades av 

en god kontakt, vägledning och engagemang främjade tillämpningen av en personcentrerad 

vård. Genom att sjuksköterskan var närvarande i omvårdnadsarbetet kunde vårdpersonalen 

handledas i varför vissa beteenden kunde ha uppstått hos den äldre personen, samt hur dessa 

symtom kunde bemötas. 

“Som sjuksköterska och ledare, handlar det om att avsätta tid till 

handledning, reflektion och feedback…för att kunna fånga upp 

vårdpersonalen, hjälpa dem och ständigt stödja dem i det här tänket. Att 

fundera över för vems skull vårdpersonalen är här, varför vårdpersonalen 

gör detta, vad individen har för resurser, och hur vårdpersonalen skall 

tänka…Det är viktigt att sjuksköterskan är närvarande för att ha möjlighet 

att fånga upp signalerna och vara ledaren i det personcentrerade arbetet”. 

(Deltagare 6). 

Kunskap hos olika yrkeskategorier 

Sjuksköterskorna belyste att vårdpersonalen behövde kunskaper i vad personcentrerad vård 

innebär, för att kunna tillämpa arbetssättet i praktiken. De behövde även ha förståelse för 

vilken betydelse arbetssättet hade för de äldre personerna. Personcentrerad vård beskrevs av 

sjuksköterskorna vara ett nytt begrepp för många i vårdpersonalen. De som arbetat länge inom 

vården kunde tidigare ha arbetat utifrån ett annat förhållningssätt, där utförande av uppgifter 
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inom vissa tidsramar var prioriterat, framför att anpassa sig efter de äldres dagsform och 

individuella preferenser. Bristande insikter kring personcentrerad vård kunde innebära 

svårigheter gällande omvårdnadsarbetet på grund av olika synsätt mellan olika kulturer där 

begreppet inte var lika känt. Även kunskaper inom språket var en viktig faktor. En god 

omvårdnad som präglas av att båda parterna förstår varandra, var betydelsefullt för att kunna 

tillämpa en omvårdnad som skapar trygghet, samt för att kunna bemöta och stödja den äldre 

personen på bästa möjliga sätt. 

I intervjuerna framkom även att övriga yrkeskategorier behövde ha kunskap kring den 

personcentrerade omvårdnaden, vilket inkluderade till exempel läkaren som var knuten till 

äldreboendet. Läkaren behövde ha denna kunskap och detta synsätt, då det upplevdes vara av 

stor vikt att förskrivningen av läkemedel skedde genom noggrann eftertanke. Läkaren behöver 

reflektera över bakomliggande orsaker till varför vissa beteenden kan ha uppstått hos den 

äldre personen. 

“Okunskapen finns oftast hos nyanställda, de som har problem med språket, 

de som inte har någon utbildning”. (Deltagare 7). 

Utbildning inom personcentrerad vård 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att arbetsplatsen erbjöd egna utbildningar kring 

ämnet personcentrerad vård, samt att det fanns möjlighet för vårdpersonalen att gå längre 

utbildningar. Informanterna beskrev att det fanns flertalet webb-baserade utbildningar kring 

personcentrerad vård, demenssjukdom och BPSD som kunde resultera i värdefulla kunskaper, 

där vårdpersonalen både behövde få stöd samt förutsättningar från arbetsplatsen, för att kunna 

genomföra dessa utbildningar. 

Sjuksköterskan upplevdes ha en viktig roll i att förmedla sina kunskaper och utbilda 

vårdpersonalen i vad personcentrerad vård innebär. Dessa utbildningstillfällen kunde nyttjas 

vid till exempel arbetsplatsträffar och team-möten. Dock uttrycks det även under intervjuerna 

att sjuksköterskan behövde få förutsättningar för att kunna hålla utbildningstillfällen med 

vårdpersonalen, såsom tidsaspekter, vilket upplevdes att arbetsplatsen vanligen inte 

tillhandahöll i tillräcklig omfattning. Sjuksköterskan behövde även själv få fortbildning i sitt 

arbete för att vidareutvecklas och få inspiration till fortsatt kunskapsutveckling. 
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”Det är jätteviktigt att personalen får åka på kurser och inte bara gå på 

avdelningen hela tiden…Man behöver också själv få tid att uppdatera sina 

kunskaper på kurser och även få idéer från andra håll.” (Deltagare 4) 

Samarbete i team 

Att arbeta i ett fungerande team upplevdes av sjuksköterskorna som en väsentlig del för 

tillämpning av personcentrerad vård. Under analysen framträdde två subkategorier som 

upplevdes vara viktiga komponenter i tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Dessa 

komponenter bestod av Samsyn av inställning gentemot den äldre och Samverkan mellan 

olika yrkeskategorier.  

Samsyn av inställning gentemot den äldre 

Sjuksköterskorna belyste att alla yrkeskategorier behövde inneha ett gemensamt synsätt, ett 

personcentrerat förhållningssätt. Att tillämpa en personcentrerad vård fungerade inte i 

praktiken, om det endast var några medarbetare som arbetade för detta. Alla medarbetare i 

teamet behövde sträva efter samma, gemensamma mål, utgå från den äldre personen och sätta 

dennes önskemål samt behov i fokus, och inte arbeta för sina egna uppfattningar. Ett 

teamarbete som präglades av en ömsesidig samsyn, genererade i möjligheter för att tillämpa 

en personcentrerad vård. 

“Det har väldigt stor betydelse att alla i teamet har ett liknande tankesätt”. 

(Deltagare 5). 

Samverkan mellan olika yrkeskategorier 

Sjuksköterskorna uttryckte att alla yrkeskategorier hade sina specifika ansvarsområden och 

varje individ hade varierad kunskap, som tillsammans i teamet kunde bilda ett omfattande 

kunnande kring vården av de äldre. Gemensamt samtalade teamet om den äldre personens 

möjligheter och svårigheter, där varje profession fick tillfälle att uttrycka sina tankar, kunskap 

och förslag till åtgärder. Alla yrkesgrupper i teamet var värdefulla och tillsammans kunde de 

göra skillnad för de äldre personerna.  

Sjuksköterskorna upplevde att det var effektivt att ha återkommande team-träffar samt plan-

träffar, för att tillämpa en god teamsamverkan. Sjuksköterskorna uttryckte även att 

sjuksköterskan hade en central roll i teamsamverkan, då sjuksköterskan vanligen var den som 

hade mest frekvent kontakt med alla yrkeskategorier. Sjuksköterskan beskrevs vara den 
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sammanhållande länken mellan de olika yrkeskategorierna och hade en betydande roll för 

teamets samverkan. Teamets närhet till varandra var en viktig förutsättning för att samverkan 

kunde uppnås. Möjligheten att inkludera hela teamet vid specifika träffar varierade beroende 

på närheten till övriga yrkeskategorier. Några äldreboenden saknade närhet till exempelvis 

arbetsterapeut, sjukgymnast och vårdhunds-team. Vanligen arbetade dessa yrkesgrupper 

uppdragsbaserat och besökte äldreboendet endast när behovet uppstår. Detta innebar att 

teamet inte kunde tillvarata alla yrkeskategoriers kunskap fullt ut vilket upplevdes hindra 

tillämpningen av personcentrerad vård. 

“På team-träffarna sitter hela teamet tillsammans, vårdpersonal, 

sjuksköterska, enhetschef, arbetsterapeut, sjukgymnast, vårdhunds-teamet… 

Snabbt kunde varje profession fånga upp och åtgärda eventuella problem”. 

(Deltagare 6). 

Möjlighet för dialog 

Att utveckla en bra dialog mellan olika yrkeskategorier uppgavs av sjuksköterskorna vara 

viktigt för tillämpningen av en personcentrerad vård. De tre subkategorier som framträdde för 

möjlighet för dialog var Information mellan olika yrkeskategorier, En fungerande 

kommunikation och Diskussion på arbetsplatsen. 

Information mellan olika yrkeskategorier 

Flera av sjuksköterskorna beskrev att vårdpersonalen hade hand om den nära dagliga 

omvårdnaden och ofta var denna yrkeskategori som kände de äldre personerna bäst. Detta 

gjorde att det upplevdes som viktigt med informationen från vårdpersonalen angående de 

äldres välmående såväl som olika problem som kunde uppstå kring de äldre. Att 

vårdpersonalen kontinuerligt informerade sjuksköterskan om de äldre var en viktig 

förutsättning för tillämpningen av personcentrerad vård. Det upplevdes även var viktigt med 

rätt information då ny vårdpersonal skulle introduceras. Inskolningen av ny personal 

upplevdes som en viktig förutsättning för ett personcentrerat arbetssätt. Vid inskolningen 

lades grunden för det fortsatta omvårdnadsarbetet. 

”Vårdpersonalen skriver fantastiska genomförandeplaner. Viktigt att tänka 

på när kommer ny personal, är hur de ska gå in och läsa sig till detta, hur 

rapporteringen fungerar… Fundera över vad som är viktigast för dem att 

veta. Är det viktigaste att veta hur individen tvättar sig upptill, eller är det 
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viktigaste att veta hur individen vill bli bemött, eller kanske både och.” 

(Deltagare 6). 

En fungerande kommunikation 

Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation var en viktig förutsättning för det 

personcentrerade arbetet. De olika yrkesprofessionerna befann sig ofta på olika platser inom 

äldreboendet. Detta innebar att alla inte träffade de äldre personerna regelbundet. För att 

möjliggöra en personcentrerad vård var det av vikt att kommunikationen mellan de olika 

yrkeskategorierna fungerade. Regelbunden kommunikationen mellan de olika professionerna 

upplevdes vara betydelsefullt för att hålla ämnet aktuellt. 

”Undersköterskorna är de som befinner sig närmast den äldre personen. 

Sjuksköterskorna befinner sig något längre ifrån men kommer in i viktiga 

situationer. Därför behövs ett samarbete och kommunikation mellan 

undersköterskorna och sjuksköterskan.” (Deltagare 1) 

Diskussion på arbetsplatsen 

Att föra ständiga diskussioner mellan yrkeskategorierna framstod som en viktig faktor som 

påverkade det personcentrerade arbetssättet. Sjuksköterskorna upplevde det som värdefullt att 

diskutera saker på avdelningen som kunde inverka på den personcentrerade vården. 

Diskussioner kunde var strukturerade på olika träffar inom vårdlaget och handla om de äldres 

hälsostatus eller problematik kring en äldre person. Även diskussioner kring tankesätt och 

vardagliga händelser upplevdes vara betydelsefullt för tillämpningen av personcentrerad vård. 

För att främja diskussionerna på arbetsplatsen mellan de olika yrkeskategorierna var det 

viktigt att all vårdpersonal fritt kunde uttrycka sina åsikter då diskussioner fördes. 

”Vi har dagliga team-möten där vi diskuterar personcentrerad vård. Vi 

diskuterar kontinuerligt hur vi ska göra det bättre.” (Deltagare 3) 

Boendemiljöns inverkan 

Under analysen framträdde fyra subkategorier i boendemiljön som sjuksköterskorna upplevde 

var viktiga komponenter i tillämpningen av en personcentrerad vård. Dessa komponenter 

bestod av en Hemlik miljö, Miljö som främjar aktiviteter, Anpassad vårdmiljö samt Utemiljö 

som främjar utevistelse. 
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Hemlik miljö 

Att skapa en hemlik miljö med föremål som individerna kände igen upplevdes vara i linje 

med ett personcentrerat arbetssätt, som enligt sjuksköterskorna skapade trygghet för de äldre 

personerna. Dock framkom det i intervjuerna att det fanns vissa svårigheter att uppfylla detta, 

så som att äldreboendet hade för små rum, vilket minskade möjligheten för de äldre 

personerna att ta med sig de möbler de önskade hemifrån. Vårdpersonalen fick vanligen själva 

finna lösningar för att skapa en hemlik miljö.  

”På vår arbetsplats finns det möjligheter att anpassa miljön utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt, men personalen har inte alltid fått 

resurser. Personalen har tagit med en del saker hemifrån för att skapa en 

hemlik miljö.” (Deltagare 6). 

Miljö som främjar aktiviteter 

Att tillhandahålla möjligheter för de äldre till en miljö som främjade aktivitet och variation 

hade stor betydelseför tillämpningen av personcentrerad vård. Sjuksköterskorna uttryckte 

vikten av en levande miljö, där boendemiljön erbjöd aktiviteter genom exempelvis träffpunkt 

samt utevistelse. Sjuksköterskorna berättade att många av de äldre var intresserade av olika 

aktiviteter och hade haft olika intressen innan de flyttat in på äldreboende, vilket skulle tas i 

beaktande. Genom att ta del av den äldres levnadsberättelsen kunde vårdpersonalen få 

kännedom om hur den äldre personen till exempel kunde aktiveras på lämpligaste sätt. 

”Avdelningen har fantastiskt vårdpersonal. De är ofta ute och promenerar 

med de äldre personerna, hittar på olika aktiviteter… Många äldre personer 

saknar detta, och det är det som gör att individerna kan bli deprimerade, 

om inte de får utföra aktiviteter som de är vana vid att göra.” (Deltagare 7). 

Anpassad vårdmiljö 

Miljön för de äldre skulle vara anpassad till såväl kognitiva, fysiska som sensoriska 

nedsättningar hos den äldre personen enligt sjuksköterskorna. De uttryckte att äldreboenden 

vanligen hade långa korridorer, vilket kunde skapa otrygghet och svårigheter till orientering 

hos de äldre personerna. En ytterligare problematik var att avdelningarna hade stora 

boendegrupper, vilket minskade möjligheterna att skapa en boendemiljö utifrån den enskilda 

individen. Den fysiska miljöns hinder kunde även bestå av störande stimuli för de äldre. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var betydelsefullt att försöka anpassa miljön så att den blev 
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lugnare och trivsammare för de äldre. Stora rum, god belysning, ljusa färger, samt en tydlig 

miljö som underlättar orientering var ytterligare faktorer som beskrevs underlätta 

tillämpningen av personcentrerad vård.  

”Möjligheter som främjar… är att avdelningen har en bra boendemiljö... 

Att boendemiljön är tydlig och lätt att hitta i, så att den gör de äldre 

personerna så självständig som möjligt. (Deltagare 6). 

Utemiljö som främjar utevistelse 

Den fysiska miljöns utformning, storleken på boendets och bristande utemiljö kunde hindra 

tillämpningen av en personcentrerad vård. Möjligheten att gå ut i en inhägnad uteträdgård 

skapade trygghet, samt ökade möjligheten för de äldre personerna att vara självständiga och ta 

egna beslut. Att äldreboendet hade en trädgård upplevdes skapa möjligheter och främja 

utevistelse, medan små ytor och begränsade grönområden genererade i svårigheter utifrån de 

äldre personernas tidigare intressen.  

”Utemiljön är inte optimal, det är mycket trafik kring boendet, och det är 

små gräsytor. För äldre personer som uppskattat att vara ute i naturen, är 

detta boende i centrum inte riktigt det rätta stället att flytta till”. (Deltagare 

7). 

Strukturering av omvårdnadsarbetet 

Att tillämpa ett strukturerat arbetssätt uttrycktes generera i möjligheter för tillämpningen av 

en personcentrerad vård. Under analysen framträdde två subkategorier som beskrevs vara 

väsentliga komponenter i tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Dessa komponenter 

bestod av Rutiner för teamträffar och skattningsverktyg samt Dokumentation av den äldres 

önskemål och levnadsberättelse.  

Rutiner för teamträffar och skattningsverktyg 

Under intervjuerna beskrev sjuksköterskorna vikten av att ha rutiner, vilket underlättade 

tillämpningen av en personcentrerad vård. Att sjuksköterskan hade som rutin att dagligen 

träffa vårdpersonalen, beskrevs som betydelsefullt. Vanligen skedde dessa träffar på 

morgonen, men kunde även planeras in senare på förmiddagen. Genom möten kunde 

sjuksköterskan få uppfattningen om det uppstått någon problematik kring de äldre personerna, 

samt om det är något annat vårdpersonalen behöver förmedla. Sjuksköterskan behövde vara 
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lyhörd och ge all vårdpersonal möjligheten att få uttrycka sin åsikt. Även att ha en organiserad 

planering av det dagliga arbetets upplägg upplevdes vara väsentligt, då all vårdpersonal 

behöver planera och disponera sin tid. 

“Varje morgon går även sjuksköterskan till sin avdelning och uppfångar om 

det är något problem, eller om allt fungerar som det ska. Att ha den rutinen 

att sitta en stund och lyssna. Oftast är det många olika personer som 

arbetar, alla har olika åsikter, och det gäller att alla får komma till tals”. 

(Deltagare 7). 

Att ha som rutin att arbeta med verktyg, för att öka de äldre personernas välbefinnande och 

för att utforma individanpassade omvårdnadsåtgärder mot specifika beteenden, beskrevs som 

betydelsefullt. Arbetet med BPSD (beteendemässiga och psykiska symptom vid demens) 

återkom kontinuerligt under intervjuerna, som upplevdes vara en viktig rutin i arbetssättet för 

en personcentrerad vård. Ytterligare väsentliga rutiner som uttrycktes av sjuksköterskorna var 

exempelvis team-träffar, individuella vårdplaneringar och ankomstsamtal, som gav möjlighet 

att sätta den äldre personen i fokus. 

“Arbetet med BPSD-registret medförde en vändning mot en 

personcentrerad vård. Vårdpersonalen började titta på levnadsberättelsen 

samt den äldre personens resurser och förmågor, individen stod i fokus”. 

(Deltagare 6). 

Dokumentation av de äldres önskemål och levnadsberättelse 

Dokumentationen var ytterligare en viktig aspekt för tillämpningen av en personcentrerad 

vård, som framkom under intervjuerna. Dokumentationen möjliggör att individens önskemål 

och upplevelser framkommer på ett tydligt sätt, samt ökade möjligheten att skriftlig 

dokumentation når ut till en större mängd av vårdpersonalen. Endast muntlig kommunikation 

genererade i större risk att informationen misstolkades eller förbisågs. Trots att detta kunde 

det ändock uppstå problematik med att nå ut med en den skriftliga informationen till all 

vårdpersonal. 

“Sjuksköterskan bör ha möjlighet att dokumentera på ett personcentrerat 

sätt, för att synliggöra detta för både undersköterskor och sjuksköterskor”. 

(Deltagare 1). 
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Sjuksköterskorna uttryckte att ha en dokumenterad levnadsberättelse, är betydelsefullt och 

genererade i möjligheter för en personcentrerad vård. Det framkom även i intervjuerna att 

levnadsberättelsen vanligen tillämpades vid dokumentation av övriga dokument, såsom 

vårdplaner och genomförandeplaner.  

“Levnadsberättelsen är viktig och den finns i vårdplanen när 

vårdpersonalen sätter upp genomförandeplaner, att hänsyn skall tas till 

levnadsberättelsen”. (Deltagare 9). 

Arbetsmiljöns inverkan 

Arbetsmiljön uttrycktes ha stor betydelse för tillämpningen av en personcentrerad vård. Under 

analysen framträdde tre subkategorier som upplevdes vara viktiga komponenter i 

tillämpningen av ett personcentrerat förhållningssätt. Dessa komponenter bestod av 

Kontinuitet av personal, Bemanningsgrad och stabil personalgrupp samt Tidsbrist och stress.  

Kontinuitet av personal 

Det framkom i intervjuerna att kontinuitet på personal inom alla yrkesgrupper, inklusive 

vikarier, var en viktig förutsättning för tillämpningen av en personcentrerad vård. Det 

upplevdes som ett ständigt närvarande hinder att det ofta saknas personal och att det kommer 

in ny personal i gruppen. Möjligheten att ha kännedom om de äldre personerna ökade, om det 

var samma personal som arbetade kring individerna. Det genererade även i en trygghet för de 

äldre personerna, och båda parter fick möjligheten att utveckla en relation till varandra. 

Somrarna uttrycktes vara ett hinder för tillämpningen då det är mycket ny vårdpersonal som 

arbetar, vilket även kan medföra en osäkerhet för de äldre personerna. 

“Äldreboendet har en stabil vårdpersonal. Det känns tryggt, för de blir som 

en familj. De äldre personer som bor här känner väl vårdpersonalen som 

arbetar. Kan se på sommaren, att det blir lite jobbigare när det är mycket 

vikarier”. (Deltagare 9). 

Läkaren hade det medicinska huvudansvaret, och för att kunna ordinera adekvat behandling 

behövde läkaren ha kännedom och kunskap om de äldre personerna. Episoder då det varit 

olika läkare som tillfälligt ansvarat över äldreboendet, beskrevs som oerhört påfrestande.  
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“Det har betydelse med en doktor som är återkommande... Det absolut 

viktigaste är ändå att äldreboendet har en doktor som återkommer, inte att 

det är olika doktorer varje eller varannan vecka”. (Deltagare 8). 

Bemanningsgrad och stabil personalgrupp 

Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde att en stabil personalgrupp med tillräcklig 

bemanningsgrad är en förutsättning för att kunna arbeta personcentrerat. Hur personaltätheten 

var fördelad över dygnet upplevdes också påverka möjligheterna till tillämpningen. I ett 

personcentrerat arbetssätt ska den äldres valmöjligheter prioriteras, vilket ofta upplevdes 

hindrades på grund av personalbrist. På kvällar och helger var det ofta mindre personal i 

tjänst, vilket medförde att de äldre fick anpassa sina rutiner och önskemål efter hur mycket 

personal som fanns att tillgå. Personalbristen uttrycktes kunde generera i samvetsstress, då 

sjuksköterskan inte hade möjlighet att umgås med de äldre personerna, så mycket som var 

önskvärt. Sjuksköterskorna belyste även svårigheterna kring att rekrytera vårdpersonal, vilket 

ofta föranledde att arbetsgivaren fick anställa okvalificerad vårdpersonal.  

“Ett hinder är när det inte finns tillräckligt med vårdpersonal. 

Arbetsgivaren plockar in personer från gatan, utan utbildning och utan 

erfarenhet, det blir aldrig positivt”. (Deltagare 6).  

“Det finns inte så mycket vårdpersonal, det kan vara ett hinder. Det kan 

vara att de äldre personerna just här och nu skulle vilja gå ut, men det finns 

inte möjlighet till det”. (Deltagare 9). 

Tidsbrist och stress 

Att arbeta i en stressig miljö upplevdes ha negativ inverkan på förutsättningarna för en 

personcentrerad vård, och upplevelsen av tidsbrist kunde framkalla stress både hos 

vårdpersonalen och sjuksköterskorna. På boenden med olika patientgrupper, exempelvis en 

demensavdelning blandat med korttidsplatser, upplevdes att arbetsmiljön kunde utgöra ett 

hinder för den personcentrerade vården. Sjuksköterskorna upplevde att tiden skulle räcka till 

många arbetsuppgifter, vilket kunde leda till att det var svårt att prioritera. Även 

vårdpersonalen var ofta ålagda många arbetsuppgifter på en begränsad tid. Tidsaspekten var 

något som sjuksköterskorna upplevde hade stor inverkan på såväl omvårdnadens utförande 

rent praktiskt, samt på möjligheter för kvalitetstid med de äldre. Det behövdes exempelvis tid 

för utformning av individuella omvårdnadsplaner, individuella möten och enskilda samtal 
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med de äldre, vilket oftast inte fanns. Det behövs även tid för att få möjlighet att 

kvalitetsutveckla vården och tid för reflektion, vilket sjuksköterskorna upplevde skulle främja 

den personcentrerade vården 

”Tiden kan vara ett hinder. Åtgärder planeras in och sedan kommer andra 

saker mellan, sjuksköterskan får omprioritera, och omprioriteringarna gör 

att det här genuina, grundliga försvinner. Det är svårt att nå ända fram.” 

(Deltagare 8). 

Ledningens inflytande 

Ledningens inflytande uttrycktes av sjuksköterskorna som en väsentlig del för tillämpning av 

personcentrerad vård. Under analysen framträdde två subkategorier som upplevdes vara 

viktiga komponenter i tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Dessa komponenter 

bestod av Organisationens stöd samt Personcentrerat ledarskap. 

Organisationens stöd 

Det framkom i intervjuerna att sjuksköterskorna upplevde att organisationens stöd hade 

betydelse för tillämpningen av en personcentrerad vård. Sjuksköterskorna belyste i 

intervjuerna att en förutsättning var att det personcentrerade tankesättet fanns hela vägen från 

personalnivå upp till organisationsnivå. En annan viktig aspekt var att organisationen gav 

sjuksköterskan stöd i att vägleda vårdpersonalen i det personcentrerade arbetssättet och även 

gav all vårdpersonal förutsättningar för tillämpningen. Att äldreboendet hade en bestämd 

budget och regler som påverkade bemanningen kunde generera i hinder. Arbetsuppgifter som 

upplevdes irrelevanta i förhållandet till yrkesprofessionen upplevdes skapa frustration och 

beskrevs som stora hinder för tillämpningen av den personcentrerad vård. 

“Äldreboendet har ett visst antal vårdpersonal, en viss budget. Vid andra 

förutsättningar hade det såklart sett annorlunda ut. De regler som finns är 

det som styr”. (Deltagare 9). 

“Städningen har lagts på vårdpersonalen, på oss sjuksköterskor, vilket 

skapar frustration. Det är ett stort hinder. Tiden tas från de äldre 

personerna”. (Deltagare 7). 
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Personcentrerat ledarskap 

Sjuksköterskorna belyste att en chef med ett ledarskap som satte den personcentrerade vården 

och individen i fokus, vägledde vårdpersonalen genom uppmuntran och styrning, samt gav 

förutsättningar i form av utbildningar, genererade i möjligheter till personcentrerad vård. 

Betydelsefullt var att verksamhetschefen möjliggjorde tillfällen för samtal och utvärdering av 

arbetssättet tillsammans med vårdpersonalen, samt hade en förståelse för sjuksköterskans 

arbete. Verksamhetschefen hade även en väsentlig roll kring att tillämpa en god miljö, samt 

arbeta för att äldreboendet har en optimal bemanning. Denne behöver vara lyhörd angående 

personalgruppen och ha förståelse för när vårdpersonalen upplever att en kollega inte klarar 

av att arbeta på avdelningen. 

“Chefens roll är viktig. Att vårdpersonalen har en chef som har förståelse 

och som driver detta, att det här är viktigt att arbeta utifrån. Att hela tiden 

uppmuntra till det, att kunna diskutera, att ordna på arbetsplatsträffar, att 

diskutera och utvärdera. Att chefen uppmuntrar personal till att gå 

utbildningar”. (Deltagare 9). 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Sjuksköterskorna belyste vikten av samtliga yrkeskategoriers intresse samt förståelse 

gentemot de äldre personerna. Delaktighet i vården beskrevs som grundläggande för 

tillämpningen av arbetssättet, där både den äldre personen samt anhöriga behövde inkluderas. 

Handledningen av vårdpersonal, vårdpersonalens kunskap kring begreppet samt möjligheten 

till utbildning uttrycktes vara viktiga aspekter. Samarbetet i teamet beskrevs vara väsentligt 

för tillämpningen av en personcentrerad vård, där alla yrkesgrupper behövde ha en gemensam 

samsyn, god samverkan samt tillämpa en bra dialog mellan varandra. Boendemiljön på 

äldreboendet upplevdes vara väsentlig för en personcentrerad vård, där en hemlik miljö, en 

miljö som främjade aktiviteter, en miljö som var anpassad efter de äldre personerna samt en 

utemiljö som främjade utevistelse, var betydelsefulla faktorer. Sjuksköterskorna belyste att 

det behövdes ett strukturerat arbetssätt i form av rutiner och dokumentation. Arbetsmiljön 

upplevdes ha stor inverkan på tillämpningen, där sjuksköterskorna beskrev vikten av 

kontinuitet på vårdpersonal, bemanningen på äldreboendet samt tidsaspekten. Ledningens 

inflytande uttrycktes även vara en väsentlig del för tillämpningen, där organisationen behövde 
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inneha ett personcentrerat förhållningssätt, ge stöd och förutsättningar. Även 

verksamhetschefen behövde tillämpa ett personcentrerat ledarskap.  

 

Resultatdiskussion 

Sjuksköterskorna i studien upplevde att förutsättningarna för att bedriva en personcentrerad 

vård var begränsad, då det var ledningen och organisationen som planerade bemanning 

personaltäthet, arbetsfördelning samt vilka uppgifter de skulle utföra. I resultatet från studien 

av Berkhout, Boumans, Mur och Nijhuis (2009) visade det sig dock att det inte främst var 

organisationens struktur som var avgörande för implementering av personcentrerad vård. 

Däremot var ledningen på avdelningsnivå av stor betydelse. Hiscock och Shuldham (2007) 

betonar att betydelsen av ett ledarskap som fokuserar på individens välbefinnande på alla 

nivåer är viktiga förebilder som kan influera vårdpersonal att göra det samma. I intervjuerna 

bekräftas att ledningen stöd var av stor vikt för sjuksköterskornas möjligheter att påverka 

övrig vårdpersonal till ett personcentrerat arbetssätt. Studien av Berkhout et al. (2009) visade 

att även sjuksköterskorna hade en viktig roll i att föregå med gott exempel för att uppmuntra 

övriga kollegor till ett personcentrerat förhållningssätt. I intervjuerna bekräftas att 

sjuksköterskorna upplevde handledning som en viktig del i implementeringen av PCV på 

äldreboende. Sjuksköterskan hade en viktig roll i handledning av tankesätt samt inställning 

gentemot den äldre. Berkhout et al. (2009) menar att sjuksköterskan kan fungera som en 

spegel för övrig vårdpersonal i syfte att uppmuntra till ett personcentrerat förhållningssätt. 

Hiscock och Shuldham (2008) bekräftade likt sjuksköterskorna i denna studie att 

sjuksköterskan hade en nyckelroll i att motivera och leda vårdpersonal mot en 

personcentrerad vård. Sjuksköterskorna i vår studie upplevde handledning som en viktig del i 

tillämpningen av PCV på äldreboende. Sjuksköterskan hade en viktig roll i handledning av 

tankesätt samt förståelse för de äldre. Berkhout et al. (2009) menar att sjuksköterskan kan 

fungera som en spegel för övrig vårdpersonal i syfte att uppmuntra till ett personcentrerat 

förhållningssätt. I intervjuerna framhöll sjuksköterskorna även vikten av tillfälle till utbildning 

och vidareutveckling hos vårdpersonalen, vilket i enighet med studien av Berkhout et al. 

(2009) behövde uppmärksammas mer. 

Förutsättningarna för personcentrerad vård begränsades av möjligheter till teamsamverkan 

mellan olika de yrkeskategorierna. Begränsningarna berodde vanligen på att teamet saknade 

närhet till varandra. Denna begränsning uppmärksammades även i studien av Norheim och 

Guttormsen (2012), som visade att strukturella barriärer i form av att olika yrkeskategorier var 
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utplacerade på olika ställen, hindrade team-samverkan (Norheim & Guttormsen, 2012). 

Kontinuerliga team-träffar var viktiga för möjlighet till diskussioner och planering av det 

dagliga omvårdnadsarbetet, men även för att förmedla kunskap för att påverka personalens 

attityder gentemot de äldre. 

Arbetsdagen präglades ofta av tidspress och stressiga arbetsförhållanden. Det var enligt 

sjuksköterskorna många olika arbetsuppgifter som skulle utföras, vilket tog tid från samvaro 

med de äldre. Det var viktigt med tid till att arbeta strukturerat med dagliga rutiner för möten 

och för dokumentation av till exempel de äldres önskemål. Att personcentrerad vård hindras 

av stress visar även studien av Elfstrand, Corlin, Kajonius och Kazemi (2017) som menar att 

det krävs tid för att lära känna de äldre som individer, att sitta ned och prata ostört samt att 

låta de äldre utföra sysslor i sin egen takt. (Elfstrand et al, 2017). I resultatet framkom att 

sjuksköterskorna upplevde att kommunikation mellan olika yrkeskategorier hade stor 

inverkan på den personcentrerade vården, då dessa ofta befann sig på skilda platser och 

träffade de äldre i olika hög grad. Att få tid för kommunikation, möten och dialog i teamet var 

högt prioriterat för att få en samsyn och en dialog kring den personcentrerade vårdens 

utförande. Att kunna diskutera hur man planerar arbetsdagen och lägger upp arbetet för att få 

den bästa vården för de äldre var en viktig förutsättning. Även i Elfstrand et al (2017) studie 

var brist på tid ett hinder för kommunikation mellan kollegor. Kommunikation var ett sätt att 

utbyta erfarenheter och en möjlighet att komma fram till lösningar i olika 

omvårdnadssituationer, men det krävdes resurser i form av tid i en stressfri miljö (Elfstrand et 

al, 2017).  

Boendemiljöns utformning kunde generera i både möjligheter och hinder för tillämpningen av 

en personcentrerad vård. Resultatet skildrade att miljön för de äldre enligt sjuksköterskorna 

bör vara anpassad till såväl kognitiva, fysiska som sensoriska nedsättningar hos den äldre 

personen. Även Nordin, McKee, Wijk och Elf (2017) beskriver att med ökade nivåer av 

sviktande hälsa, måste boendemiljön anpassas för att kunna bemöta den äldre personens 

behov. Aspekter i miljön på äldreboendet hade en stark inverkan på individernas funktion, 

hälsa och välbefinnande (Nordin, McKee, Wikj & Elf, 2017). Även McCance och 

McCormack (2010) belyser att en personcentrerad vårdmiljö främjar individens 

välbefinnande, integritet och hälsa. Resultatet i denna studie skildrade vikten av att tillämpa 

en hemlik boendemiljö, med hög igenkänningsfaktor. Dock kunde äldreboendets strukturella 

utformning, exempelvis små rum, generera i hinder för att skapa en hemkänsla på 

äldreboendet. Nordin et al. (2016) bekräftade i sin studie vikten av att utforma äldreboenden 



 

32 
 

med lägenheter som hade tillräckligt med utrymme. Att ha utrymme för privata möbler 

underlättade möjligheten att skapa en hemkänsla. Privata tillhörigheter hade även positiva 

effekter på de äldre personernas minne. Personliga föremål och möbler kunde ha en gynnsam 

inverkan hos personer med kognitiv svikt, och därmed reducera beteenden som ångest och 

agitation. Campo och Chaudhury (2011) beskriver i sin studie att en hemlik miljö ökade 

möjligheten för social interaktion hos de äldre personerna. Individerna kände då ökad 

förtrogenhet samt upplevde sig mer bekväma och trygga (Campo & Chaudhury, 2011). 

Wijk (2014) beskrev att mindre äldreboenden möjliggjorde kontinuitet i relationen mellan 

vårdpersonal och den äldre personen, vilket bidrog till en familjär stämning och skapade 

förutsättningar för betydelsefulla möten mellan människor (Wijk, 2014). Detta bekräftas av 

sjuksköterskorna i denna studie, som upplevde att stora boendegrupper utgjorde ett hinder för 

tillämpningen av en personcentrerad vård. De upplevde även likt det Wijk (2014) och Nordin 

et al. (2016) skildrat, att långa korridorer är ett hinder för den personcentrerade vården. Wijk 

(2014) samt Nordin et al. (2016) menade att långa korridorer kunde ge upphov till 

desorientering, förvirring och oro hos de äldre. Resultatet i denna studie visar att en miljö som 

var lätt för de äldre att orientera sig i, samt en miljö som var anpassad till olika individers 

begränsningar, var betydelsefulla förutsättningar för en personcentrerad vård. Dessa aspekter 

visade sig även betydelsefulla i studier av Nordin et al. (2016) och Wijk (2014) Användning 

av färgsättningar i vårdmiljön och tillämpning av god allmänbelysning i kombination med 

punkt- och arbetsbelysning, kunde generera i en trygg och säker miljö, underlätta orientering, 

samt öka välbefinnandet hos de äldre (Wijk, 2014 ; Nordin et al., 2016). Nordin et al. (2016) 

beskrev även att klinisk effektivitet vanligen har väglett planeringen och utformningen av 

många äldreboenden, vilket bidragit till en institutionell och opersonlig karaktär. Stora 

skillnader har konstaterats förekomma mellan olika äldreboenden samt olika kommuner, där 

flertalet inte tillämpar en stödjande boendemiljö (Nordin el at., 2016).  

I resultatet framkom vikten av att anpassa boendemiljön utifrån levnadsberättelsen. Kunskap 

om individens resurser, begränsningar samt tidigare betydelsefulla aktiviteter, var väsentligt 

för tillämpningen av en personcentrerad vårdmiljö. Även Wijk (2014) belyser att 

livsberättelsen är en viktig faktor i anpassningen av miljön. En livsberättelse inkluderar 

individens livshistoria, värderingar och identitet vilket är utgångspunkten vid planeringen av 

en personcentrerad omvårdnad. McCance och McCormack (2010) samt Wijk (2014) beskriver 

att med livsberättelsen i fokus kan olika behov på vårdmiljön framkomma. Sjuksköterskan bör 
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ta hänsyn till individens egna förväntningar samt dennes särskilda vanor och önskemål 

(McCance & McCormack, 2010 ; Wijk, 2014).  

Metoddiskussion 

I denna studie valdes en kvalitativ design med en empirisk utgångspunkt, då denna metod 

enligt författarna till studien ansågs lämplig för att svara mot syftet. Vid en kvalitativ design 

är forskaren intresserad av att beskriva och förstå deltagarnas upplevelse av en företeelse, och 

är en mycket välanvänd metod i omvårdnadsforskning (Henricson & Billhult 2012).  

Polit och Beck (2016) beskriver fyra kriterier som krävs för att uppnå trovärdighet i en 

kvalitativ studie. Dessa kriterier är; giltighet, bekräftelse tillförlitlighet och överförbarhet. 

Giltigheten handlar om studiens trovärdighet, eller sanningsgrad. Eftersom författarna till en 

kvalitativ studie samlar data och även analyserar insamlade data är det av vikt att det finns 

information om författarnas bakgrund och skäl till att studien genomförs (Polit & Beck, 

2016). Wallengren och Henricson (2012) beskriver att trovärdighet innebär att författaren 

skall övertyga läsaren om att skapad kunskap är rimlig och att resultatet äger giltighet. 

Forskaren bör exempelvis även vara bekant med forskningsmiljön, innan studien startar. 

(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna och informanterna var yrkesverksamma inom 

samma yrkesområde och informanterna var väl införstådda med syftet till studiens 

genomförande. Författarna valde intervjumetoden för att samla in material genom individuella 

intervjuer. Denna metod ansågs passande då syftet var att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av vilka förutsättningar som påverkade möjligheter att utföra personcentrerad 

vård. Individuella intervjuer valdes för att få så innehållsrika beskrivningar som möjligt.  

Enskilda intervjuer ansågs mest fördelaktiga då informanten i lugn och ro kan svara på frågor 

utan att bli avbruten av andra, som risken skulle bli vid fokusintervjuer, med flera deltagare. 

En intervjuguide användes för att täcka in att alla informanter fick samma huvudsakliga 

frågor. Giltigheten stärks även med citat i resultatet som bekräftar likheter. Polit och Beck 

(2016) beskriver även att det är viktigt med datainsamlingen för att stärka studiens giltighet. 

Författarna använde diktafon för att spela in intervjuerna och lyssnade därefter på det 

inspelade materialet ett flertal gånger, för att säkerställa att allt som sades under intervjuerna 

nedtecknades i skrift i sin helhet. Författarna har vid avlyssning av intervjumaterialet 

ordagrant transkriberat allt som sagts inklusive upprepningar och pauser. Initialt läste 

författarna igenom det skrivna var och en för sig och kondenserade texterna till 

meningskoncentreringar för att lyfta fram den väsentliga innebörden. Därefter inleddes 
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analysarbetet med kodning av materialet. Författarna inledde detta arbete var för sig för de 

eget utförda intervjuerna. Därefter analyserades koder och bildandet av kategorier samt 

subkategorier gemensamt av författarna. Detta förfarande gjordes för att uppnå bekräftelse av 

materialet. Wallengren och Henricson (2012) menar att en viktig aspekt att ta hänsyn till, är 

om författaren diskuterat den första preliminära tolkningen av data med andra ”kritiska 

vänner”. 

En viss förförståelse fanns från dem som utförde studien genom yrkeserfarenhet från 

äldreomsorgen. Medvetenheten kring detta gjorde att egna tankar och värderingar inte skulle 

påverka resultatet. 

I en studie är det bra för kvaliteten om författaren använt sig av utomstående personer som 

studerat överensstämmelsen mellan kategorier/teman, samt underkategorier/underteman 

(Wallengren & Henricson, 2012). Författarna har under analysarbetet diskuterat analysen med 

handledare. Polit och Beck (2016) beskriver att en studies tillförlitlighet handlar om att 

materialet går att bekräfta. Om studien skulle utföras igen med samma intervjuguide till 

liknande deltagare ska resultatet bli i likhet med den tidigare studien, för att uppnå 

tillförlitlighet. Överförbarhet beskrivs av Polit och Beck (2016) som ett mått på användbarhet 

av studien. Författarna anser att studien skulle vara användbar i verksamheter inom den 

kommunala och privat äldrevården för att utveckla den personcentrerade vården.  

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans 

I resultatet framkom att bemanningen var en viktig faktor för tillämpningen av en 

personcentrerad vård. En stabil personalstyrka med engagemang för sitt arbete, god kunskap 

inom begreppet personcentrerad vård, samt kontinuitet på personal inom alla yrkeskategorier 

är betydelsefulla förutsättningar. Bemanningen var ett återkommande ämne under 

intervjuerna, där det uppenbarades att dessa förutsättningar inte alltid blev uppfyllda. Det var 

svårt att rekrytera personal till vårdyrket, chefer var ofta tvungna att anställa okvalificerad 

personal. Det uttrycktes även att ett bristande engagemang för sitt arbete troligtvis bottnade i 

att personerna överhuvudtaget inte ville arbeta inom vården.  

Parallellt med detta, ökar antalet äldre personer över hela världen (Archibald & Barnard, 2018 

; Lundgren, 2018). Socialstyrelsen (2018) beskriver vidare att år 2050 förväntas antalet 

personer som är 75 år eller äldre ha fördubblats jämfört med år 2015, vilket även genererar i 

att behovet av hälso- och sjukvården samt omsorg att öka allt mer. Detta ställer krav på att 

hälso- och sjukvården samt omsorgen kan anpassa sig till att möta behoven för den växande 
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befolkningsgruppen. Clausen, Tufte och Borg (2014) beskriver att i de flesta västerländska 

länder finns det svårigheter med att rekrytera ny vårdpersonal samt behålla redan befintlig 

vårdpersonal inom yrket, vilket är ett stort problem. Lundgren (2018) beskriver även i sin 

avhandling att efterfrågan på kvalificerad vårdpersonal som vill arbeta med äldre människor 

är hög, dock minskar antalet vård- och omsorgspersonal. Nära hälften av vårdpersonalen i 

Sverige har haft funderingar på att avsluta sin anställning inom äldreomsorgen på grund av 

dåliga arbetsförhållanden. Om inget görs åt denna negativa trend, kommer det saknas 160 000 

personer inom vård- och omsorg det kommande decenniet (Lundgren, 2018). 

Resultatet skildrar att svårigheterna med att rekrytera vårdpersonal och den ständiga 

personalbristen, blir en utmaning i framtiden. För att kunna tillämpa en personcentrerad vård 

även under kommande tider, krävs det att organisationerna erbjuder en attraktiv arbetsplats 

som lockar till sig ny, engagerad vårdpersonal samt har förmågan att behålla redan befintlig 

vårdpersonal. Clausen, Tufte och Borg (2014) belyser att vanliga orsaker till att vårdpersonal 

valde att lämna äldreomsorgen, var en för hög arbetsbelastning, mer intensiva rollkonflikter, 

mindre inflytande på jobbet, ett lågt engagemang från organisationen samt chefer som 

tillämpade ett undermåligt ledarskap. Lundgren (2018) beskriver i sin studie att en hälsosam, 

psykosocial arbetsmiljö samt ett tillämpat ledarskap, är väsentligt för att på lång sikt kunna 

öka kvaliteten på äldreomsorgen, samt för att kunna påverka vårdpersonalens arbete. 

Exempelvis bör verksamhetschefen koncentrera sig på att tillämpa ett styrande ledarskap, ge 

stöd samt visa intresse för vårdpersonalens välbefinnande. Verksamhetschefen bör 

uppmärksamma vårdpersonalen, visa uppskattning för deras arbete, uppmuntra dem att delta i 

beslut samt till kvalitetsutveckling, samt ge dem möjligheten att påverka sin arbetssituation. 

Även Clausen, Tofte och Borg (2016) belyser att chefer inom äldreomsorgen har en väsentlig 

roll att minska omsättningen av vårdpersonal, genom att vara mer uppmärksam på 

möjligheterna för de anställda. God arbetsmiljö där vårdpersonalen har möjlighet att 

tillmötesgå de äldre personernas behov, positiva, sociala relationer på arbetet, möjligheter att 

utnyttja samt utveckla yrkeskunskaperna, samt ekonomiska faktorer, såsom en bättre 

löneutveckling, var aspekter som kunde överväga personerna att återvända till äldreomsorgen. 

Dessa perspektiv kan medföra strategier för att förbättra möjligheterna till rekrytering och 

behålla vårdpersonal, vilket är väsentligt med tanke på framtidens utmaningar. Då resultatet i 

denna studie belyser att kontinuitet i alla yrkesgrupper samt en god bemanning är 

betydelsefullt för tillämpningen av en personcentrerad vård, kan dessa strategier möjliggöra 

för en personcentrerad vård även framledes.  



 

36 
 

Etiska aspekter utifrån klinisk relevans 

I resultatet framkom att vid vissa tillfällen var förutsättningarna på arbetsplatsen inte 

tillräckligt gynnsamma för att tillämpa en personcentrerad vård, vilket kan urskiljas som ett 

etiskt dilemma. Sjuksköterskorna beskrev till exempel att det inte alltid funnits tid att utforma 

någon individuell vård, samt att det emellanåt inte funnits möjlighet att utföra de aktiviteter 

den äldre personen önskat. De främsta orsakerna till detta var för bristande personaltäthet, 

tidsbrist samt att personalen var ålagda för många arbetsuppgifter på kort tid. Organisatoriska 

aspekter, exempelvis en arbetsplats med en demensavdelning blandat med korttidsplatser, var 

ytterligare en anledning som skapade en ogynnsam arbetsmiljö. Svensk sjuksköterskeförening 

(2016) belyser att vid en personcentrerad vård skall sjuksköterskan göra det möjligt för 

individen att leva det liv denne vill leva, trots sjukdom och ohälsa. Ha möjligheten att 

genomföra det denne vill genomföra, samt få möjlighet att delta i en meningsfull gemenskap. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982:763) ska vården bygga på respekt för individens 

självbestämmande samt integritet. 

I resultatet framkom även att det kunde upplevas som ett hinder att utföra personcentrerad 

vård för individer med stark integritet, som inte gärna delade med sig gällande sitt tidigare liv. 

Detta kunde generera i en etisk utmaning, då det upplevdes svårt att planera vården 

tillsammans med individen utifrån dennes behov och målsättning. SBU (2017) belyser dock 

att vården i praktiken blir personcentrerad när vårdpersonal tar hänsyn till den äldre personens 

egen syn på sin integritet och visar respekt för detta. 

Att inte ha möjligheten att planera vården tillsammans med den äldre personen och vara 

tvungen att gå emot individens vilja i olika sammanhang kan vara ett etiskt dilemma då det 

inte är förenligt med en personcentrerad vård, samt stämmer dåligt överens med vad lagar och 

riktlinjer belyser. GPCC (2017) belyser att den övergripande organisationen behöver vara 

anpassad för att en tillämpning av en personcentrerad vård överhuvudtaget skall vara möjlig, 

vilket kräver en medveten satsning, lärande och goda rutiner. Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark och Edvardsson (2017) beskriver att ökade krav i förhållande till brist på tid är ett 

hinder för en personcentrerad vård, och belyser vikten av chefer och ledares stöd till 

vårdpersonalen i att göra prioriteringar i den dagliga vården som främjar en personcentrerad 

vård. Studien belyser även att en gemensam värdegrund är en viktig förutsättning för 

tillämpningen, vilket innebär att ledare och chefer har en viktig roll att framställa en 

ömsesidig vision för personcentrerad vård (Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & 

Edvardsson, 2017) 
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Slutsats 

För att tillämpningen av en personcentrerad vård skall vara möjlig, krävs det ett strukturerat 

arbetssätt där sjuksköterskan tillämpar rutiner som integrerar personcentrerad vård i praktiken, 

samt som ökar möjligheten för den äldre personens och anhörigas delaktighet. Handledning är 

en viktig del i tillämpningen av personcentrerad vård på äldreboende. Sjuksköterskor har en 

viktig roll i att föregå med gott exempel för att uppmuntra övriga kollegor till ett 

personcentrerat arbetssätt. För att sjuksköterskor ska ha möjligheter att påverka övrig 

vårdpersonal är ledningens stöd av stor vikt, där tillfälle till utbildning och vidareutveckling 

hos vårdpersonalen behöver uppmärksammas mer. Organisationen behöver tillhandahålla 

resurser för vårdpersonalens möjligheter att tillämpa en hemlik miljö, samt för att kunna 

anpassa boendemiljön efter de äldre personernas behov och begränsningar. Organisationen 

behöver även arbeta för en miljö som främjar en personcentrerad vård, vilket inkluderar en 

god grundbemanning, kontinuitet på personal inom alla yrkesgrupper samt tid för att bemöta 

varje äldre persons behov. Verksamhetschefer behöver praktisera ett ledarskap som sätter den 

personcentrerade vården och individen i fokus framför det organisatoriska styrandet. De har 

en väsentlig roll i att minska omsättningen av personal inom vårdyrken genom exempelvis 

uppmuntran, en god arbetsmiljö, uppskattning och möjligheten att påverka sin arbetssituation. 

Att kunna bemöta framtidens utmaningar kring den ökande andelen äldre personer och den 

allt mer minskade bemanningen inom vården, är väsentligt för att framledes kunna tillämpa en 

personcentrerad vård på äldreboenden.  

Förslag till vidare forskning 

Resultatet i studien har identifierat vad sjuksköterskan upplever som möjligheter och hinder 

för tillämpningen av en personcentrerad vård på äldreboende. För att utveckla en fullständig 

helhetssyn, är det angeläget med vidare forskning kring vad övrig vård- och omsorgspersonal 

upplever kan påverka tillämpningen av en personcentrerad vård. Kvalitativa studier med 

övriga yrkeskategorier som arbetar på äldreboenden skulle kunna generera i djupare förståelse 

kring vilka möjligheter och svårigheter som finns, samt förhoppningsvis underlätta 

tillämpningen av ett personcentrerat arbetssätt. Även framtida studier med de skattningsskalor 

som i dagsläget finns under utveckling för mätning av graden av personcentrering inom 

äldrevården, upplevs som angeläget.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 
 

Frågor 

  

Beskriv dina upplevelser kring vad som kan påverka tillämpningen av personcentrerad vård 

på vård- och omsorgsboenden? 

  

Beskriv dina upplevelser av möjligheter för tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv dina upplevelser av hinder för tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv din upplevelse av kunskapens påverkan för tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv dina upplevelser av teamsamverkans betydelse för tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv dina upplevelser av vad din egen roll i teamsamverkan har för betydelse i 

tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv dina upplevelser av arbetsmiljöns betydelse för tillämpningen av PCV? 

  

Beskriv dina upplevelser av vilka hinder och möjligheter i arbetsmiljön som du upplever 

främjar respektive hämmar tillämpningen PCV? 

  

Beskriv din upplevelse kring vilka förutsättningar ni har på din arbetsplats för att kunna arbeta 

enligt PCV? 

  

Beskriv din upplevelse kring om ni på er arbetsplats har ett systematiskt/strukturerat arbetssätt 

för tillämpningen PCV? 

 

Följdfrågor 

Kan du utveckla det lite mer? 

Hur menar du? 

På vilket sätt? 

Hur tänkte du? 
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 Bilaga 2 

  

   

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på äldreboende utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt 

  

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

Jag samtycker till att delta i studien Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på äldreboende 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

       Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationen om 

deltagande i studien. 

  

Plats och datum Underskrift 

  

  

  

  

  

Namnförtydligande på deltagare: _______________________________________________ 
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Bilaga 3 

  

Till verksamhetschef för XXXXX äldreboende 
 

Personcentrerad vård har sin grund i vård av äldre och handlar om att se hela personen bortom 

sjukdom och ohälsa. Personcentrerad vård ska kännetecknas av att patient och anhöriga blir 

sedda och förstådda som unika personer, med individuella behov, resurser, värderingar och 

förväntningar 

Vi är två sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården och som valt att gå en 

specialistutbildning inom detta område. Under utbildningen har vi valt att skriva vår 

magisteruppsats i ämnet personcentrerad vård. Uppsatsen kommer att beskriva vilka 

förutsättningar som sjuksköterskor upplever för att arbeta utifrån detta förhållningssätt. 

Genom detta brev önskar vi tillstånd att genomföra enskilda intervjuer med sjuksköterskor. Vi 

har beräknat att varje intervju kommer att ta ca 30 minuter. För att underlätta för deltagarna 

vore det önskvärt att intervjuerna sker under arbetstid. Intervjuerna kommer att spelas in med 

hjälp av en diktafon och skrivas ut ordagrant i textform. Materialet kommer att kodas och 

avidentifieras, så att all möjlighet till identifiering tas bort då resultatet presenteras i 

uppsatsen. 

Inkluderingskriterier för att delta i studien är sjuksköterskor som tjänstgör minst 50 % dagtid 

samt har minst två års erfarenhet inom äldrevård. För att hitta lämpliga deltagare till studien 

vänder vi oss till er enhet. 

Efter ert godkännande kommer vi själva att göra en förfrågan till berörda sjuksköterskor om 

deltagande i studien genom ett informationsbrev. När vi därefter vet vem/vilka som vill 

medverka i studien tar vi kontakt med dem för att bestämma tid för intervjuerna. 

Vår handledare för studien är: Ingrid Frohm, Högskolan Dalarna. 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats och finnas tillgänglig på 

Högskolan Dalarnas hemsida: www.du.se. 

Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss: 

Åsa Trolle-Lindgren leg. Sjuksköterska Tel: 070- xxx xx xx Mail: student@du.se 

Stina Lundholm leg. Sjuksköterska       Tel: 070- xxx xx xx Mail: student@du.se 

  

Medgivande till studiens genomförande 

 

 

__________________________________                     _______________________________ 

Ort och datum                                                                Namn 

http://www.du.se/
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Bilaga 4 

  
  
  

Information om deltagande i en studie: 

”Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på äldreboende utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt” 

  
Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie. Vi som frågar är två sjuksköterskor som studerar 

Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre, vid Högskolan Dalarna. I det här 

dokumentet får du information om studien och om vad det innebär att delta. 

  

Ämne för studien 

Tidigare forskning har visat att personcentrerad vård (PCV) har stor potential till att öka 

livskvaliteten och förbättra hälsan för den enskilde. PCV bidrar till att den enskildes resurser 

och förmågor tas till vara på ett mer effektivt sätt. Det har även visat sig ha positiva resultat på 

bland annat vårdtider och kostnader. 

  

Syftet med studien 

Vår studies syfte är att beskriva vilka upplevelser sjuksköterskor har av förutsättningar för att 

tillämpa PCV inom äldreomsorgen. Genom att belysa sjuksköterskors uppfattningar av vad 

som upplevs som betydelsefullt inom PCV, kan studien underlätta implementering av ett 

personcentrerat arbetssätt inom äldrevården. 

  

Deltagare i studien 

Studien vänder sig till sjuksköterskor verksamma inom äldreboende i Mellansverige, då vi 

själva är bosatta där. Vi söker sjuksköterskor med minst två års erfarenhet inom äldrevård, 

som för närvarande tjänstgör minst 50% dagtid på äldreboende. Vi har genom att tillfråga 

verksamhetschefer på äldreboenden fått tillgång till uppgifter om sjuksköterskor som har de 

kriterier som nämnts. Du har därför valts ut att delta i denna studie. Studien beräknas omfatta 

totalt 8-10 sjuksköterskor. 

Forskningshuvudman är Dalarnas Universitet. 

 

Hur studien går till 

Metoden vi valt är semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att frågorna är förberedda med 

öppna frågor inom ämnet. Vi önskar att du som deltar själv berättar fritt utifrån 
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frågeställningarna om dina upplevelser av PCV. Intervjuerna sker under arbetstid enligt 

överenskommelse, samt på en plats du själv finner lämplig. Tiden för varje intervju är 

beräknad till ca 30 minuter. Intervjuerna kommer att spelas in med hjälp av diktafon, för att 

senare skrivas ned. 

Intervjuerna kommer att kodas och avidentifieras. Dina svar kommer att behandlas så att inga 

obehöriga kan ta del av dem. Inspelat material kommer att förvaras med lösenord och raderas 

efter att studien är genomförd. Du som deltar kommer inte att behöva lämna ut några 

personuppgifter. 

  

Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. 

Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien (se nedan). 

  

Studiens resultat 

Studien kommer att presenteras i form av en magisteruppsats vid Högskolan Dalarna. 

Alla som deltagit i forskningsprojektet kommer att ges möjlighet att ta del av resultatet i den 

färdiga studien genom ett exemplar av magisteruppsatsen. 

Du som vill medverka i studien ombeds vänligen skriva under bifogad blankett om samtycke 

för deltagande i studien. 

  

Ytterligare uppgifter lämnas av nedanstående ansvariga. 

  

Student: Åsa Trolle- Lindgren Tel: 070- xxx xx xx Mail: student@hogskolandalarna.se 

Student: Stina Lundholm           Tel: 070- xxx xx xx Mail: student@hogskolandalarna.se 

  

Handledare: Ingrid Frohm 

  

Ort/Datum 

  

  

Underskrifter studenter och handledare: 
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Bilaga 5 
 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

Namn på studien: Sjuksköterskans omvårdnadsarbete på äldreboende utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt 

Studenter: Åsa Trolle-Lindgren och Stina Lundholm 

Handledare: Ingrid Frohm 

 

 Ja Tveksamt Nej 

1 Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt 

kognitiv förmåga, personer med psykiska 

funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?  
 

      

 
X 

2  Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna 

kommer inte att få full information om undersökningen 

och/eller möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  
 

      
X 

3 Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp 

på forskningspersonerna?  
 

      
X 

4 Kan undersökningen påverka forskningspersonerna 

fysiskt eller psykiskt?  
 

      
X 

5 Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov)?  
 

      
X 

6 Avser du behandla känsliga personuppgifter, som 

etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 

övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller 

sexualliv?  
 

      
X 

7  Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat 

sätt, t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att 

även avkodade och krypterade personuppgifter 

betraktas som personuppgifter så länge det finns en 

kodnyckel).  
 

      
X 

  

Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 
 


