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SAMMANFATTNING 

 

Personcentrerad vård betonar vikten av att se personen bakom patienten och belyser 

samarbetet mellan patient och vårdpersonal. Patienten ses som en jämlik partner i vården och 

deltar aktivt i planeringen och genomförandet av vården. Inom akutsjukvården omfattas 

arbetet av många korta möten med flera patienter som kan begränsa möjligheten att bedriva 

personcentrerad vård. Det fragmenterade arbetssättet inom akutsjukvården samt hastiga 

förändringar och begränsad tid ställer höga krav på att kunna utnyttja det korta mötet för att 

skapa sig en helhetsbild i vården av patienten. För att bedriva personcentrerad vård inom 

akutsjukvården krävs ett mer holistiskt synsätt som ger en helhetssyn i vården av patienten. 

Personcentrerad vård ger en mer effektiv vård med högre kvalitet. För att stärka patientens 

ställning i vården är personcentrerad vård ett rekommenderat förhållningssätt inom 

akutsjukvården. 

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens förutsättningar att bedriva 

personcentrerad vård inom akutsjukvården. 

 

Litteraturöversikt användes som metod. Datainsamlingen genomfördes utifrån sökningar i 

databaserna CINAHL och PubMed samt manuell sökning. Sökningen resulterade i 15 

kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga originalartiklar.  

 

Resultatet utgjordes av fyra kategorier: Vårdrelationen, kommunikation och information, 

professionella faktorer och organisatoriska faktorer. Resultatet visade att lära känna personen 

bakom patienten och att involvera närstående i vården samt att ha en tydlig kommunikation 

med informationsutbyte var faktorer som påverkade förutsättningar för personcentrerad vård. 

Vårdpersonalens inställning till patientens medverkan i vården, teamarbetet, vårdmiljön och 

stöd från organisation och ledning påverkar i vilken utsträckning vårdpersonal bedriver 

personcentrerad vård inom akutsjukvården. 

 

Slutsatsen är att personcentrerad vård är avgörande för patientnöjdheten och är en 

grundläggande förutsättning för att bedriva högkvalitativ vård. Det är viktigt att vårdpersonal 

kan förhålla sig till patienten på ett bra sätt. Med vårdrelationen, med tydlig kommunikation 

och information och med en optimal vårdmiljö kring patienten. Den skapas genom att ha 

tillräcklig personaltäthet och adekvata arbetsförhållanden. Det innebär även att det inom 

akutsjukvården skall finnas stöd från ledningen och organisationen. Med ett välfungerande 

teamarbetet kring patienten och med vårdpersonalens förmåga att se personen bakom 

patienten. Då skapas bättre förutsättningar för att kunna bedriva personcentrerad vård inom 

akutsjukvården.  

 

 

Nyckelord: Personcentrerad vård, personen bakom patienten, akutsjukvård, vårdpersonal. 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Person-centered care emphasizes the importance of seeing the person behind the patient as 

well as the cooperation between the patient and healthcare professionals. The patient is 

considered as an equal partner in healthcare and is participating in the planning and execution 

of their care. Within emergency care, there are many short meetings with multiple patients 

which may limit the possibility of maintaining person-centered care. The fragmented way of 

work within emergency care, along with changing conditions and limited time, sets high 

standards on the capability of healthcare professionals to utilize the short meetings in order to 

paint a general picture of the patient’s care. In order to conduct person-centered care within 

emergency care, a holistic perspective is of importance to create a comprehensive view of 

patients’ care. Person-centered care increases the quality and effectiveness of healthcare, and 

in order to strengthen the patient’s position within healthcare a person-centered approach is 

recommended within emergency care. 

The aim was to describe the factors affecting healthcare professionals’ conditions to conduct 

person-centered care within emergency care.  

A literature review was used as a method and a collection of data was done through database 

searches. The databases used were CINAHL and PubMed, along with manual searches, where 

15 qualitative and quantitative original articles were found. 

The results were categorized into four categories: Care relationship, communication and 

information, professional factors, and organizational factors. The results showed that 

acquainting with the person behind the patient and involving relatives in the care, as well as 

having a clear communication and information, were factors that affected the conditions for 

person-centered care. Healthcare professionals’ attitude towards patients’ participation in 

care, teamwork, care environment, and support from the management, affects to what extent 

healthcare professionals conduct person-centered care within emergency care.  

The conclusion of the study is that person-centered care is crucial for patient satisfaction, and 

it is a fundamental prerequisite in order to conduct high quality care. It is essential that 

healthcare professionals can relate to the patient in a good manner, using a good care 

relationship, clear communication and information, and an optimal healthcare environment 

for the patient. These conditions are obtained by having sufficient staffing and adequate 

working conditions, along with proper support from management. Having well-functioning 

teamwork in regards to patient care and having the capability to see the person behind the 

patient, thus better conditions are created in order to conduct person-centered care within 

emergency care. 

 

Keywords: Person-centered care, person behind the patient, emergency care, healthcare 

professionals. 
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INLEDNING 

 

På akutmottagningen ökar årligen antalet patientbesök enligt socialstyrelsens beräkningar. 

Den ökade arbetsbelastningen inom akutsjukvården kan innebära längre väntetid för 

patienten. Vårdpersonalens fokus riktas mot den medicinska och praktiska delen av arbetet 

vilket kan påverka möjligheten att bedriva vård utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Internationella studier visar att den svenska hälso- och sjukvården brister i att 

tillhandahålla personcentrerad vård i jämförelse med flera andra länder. Det fragmenterade 

arbetssättet i akutsjukvården samt hastiga förändringar och begränsad tid ställer höga krav 

på att kunna utnyttja det korta mötet för att skapa sig en helhetsbild i vården av patienten. 

Personcentrerad vård ger en mer effektiv vård med högre kvalitet. Patienten ses som en 

person och en jämlik partner i vården. För att stärka patientens ställning i vården är 

personcentrerad vård ett rekommenderat förhållningssätt inom akutsjukvården. 

BAKGRUND 

 

Akutsjukvård 

 

Hälso- och sjukvården organiseras genom både landsting och kommuner. Landstinget är 

huvudsakligen ansvarig för framförallt akut hälso- och sjukvård som består av både öppen- 

och slutenvård (Blomqvist & Pettersson, 2014). Akutsjukvården är en central enhet av 

sjukvården och omsluter all form av vård som orsakas av akuta tillstånd vilket innefattar 

vård och behandling inom både akut öppen- och slutenvård. Akut omhändertagande syftar 

på patienter som är i behov av behandling omgående, antingen i öppenvård eller i 

slutenvård. Akutsjukvård innebär initierande av åtgärder helst inom få timmar men högst 

inom ett dygn (Socialstyrelsen, 2014). Akutsjukvård bedrivs vid plötslig ohälsa och utövas 

oberoende av plats och verksamhet. Akutsjukvård begränsas inte heller till tid eller 

organisation (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 2017). 

En akutmottagning är en mottagning som är avsedd för personer med akut sjukdom eller 

skada. Akutmottagningen är oftast uppdelad i olika specialiteter såsom medicin, kirurgi 

och ortopedi. Patienter som inte kan ingå i någon av dessa specialiteter kan remitteras 

vidare. Akutmottagningen har en central roll i sjukvården då den samverkar med andra 

instanser som vårdcentraler, andra sjukhus, ambulansen och SOS Alarm. 

Akutmottagningen har en hög patientomsättning och arbetet på akutmottagningen är 

varierande och oförutsägbart (Wikström, 2012). Socialstyrelsens mätningar visar att antalet 

patientbesök på akutmottagningarna ökar och att patienterna utsätts för långa väntetider. 

Antalet besökare på landets akutmottagningar har ökat med cirka tre procent och till 

uppskattningsvis två och en halv miljon år 2015 jämfört med tidigare år (Socialstyrelsen, 

2015b). Inom akutsjukvården utgörs patienterna till stor del av äldre personer (Blomqvist 

& Pettersson, 2014) och patienter över 80 år har längst vistelsetid på akutmottagningen 

(Socialstyrelsen, 2015b). Väntetider kan påverka vården i form av kvaliteten i 

omhändertagandet av patienten, patientsäkerheten och patientnöjdheten (Socialstyrelsen, 

2014).  
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Författningar 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (Svensk författningssamling [SFS], 1982:763) § 2 skall 

vården grunda sig på respekt för patientens integritet, autonomi och bidra till goda 

relationer mellan patient och vårdgivare med målsättning om en god hälsa och vård på lika 

villkor för alla invånare. Vården skall prioritera personer med störst behov och vården skall 

utföras med respekt för alla personers lika värde och respekt inför varje persons värdighet 

(SFS, 1982:763). Hälso- och sjukvården skall se till patientens behov av trygghet, 

kontinuitet och säkerhet i vården (SFS, 2014:821). I patientlagen (SFS, 2014:821) styrks 

och förtydligas patientens ställning för att öka patientens inflytande i vården. Hälso- och 

sjukvårdspersonalens informationsskyldighet till patienten tydliggörs i patientlagen. 

Patienten har enligt patientlagen rätt till information som bland annat omfattar patientens 

hälsotillstånd och behandlingsmöjligheter. Hälso- och sjukvård får inte genomföras på 

patienter som inte lämnat sitt samtycke till vård. Den bestämmelsen omfattas inte om 

patienten är i behov av vård enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (SFS, 1991:1128) eller 

om patienten på grund av andra omständigheter är till fara för sitt eget liv och hälsa och 

inte kan ge sitt samtycke till vård. Vården skall i möjligaste mån formuleras och utföras i 

samråd med patienten och med hänsyn till patientens vilja och personliga förutsättningar. 

Närstående skall också ges möjlighet att delta så länge det inte anses olämpligt och det inte 

strider mot andra lagar inom sekretess och tystnadsplikt (SFS, 2014:821). Alla som arbetar 

inom hälso- och sjukvården av patienter betraktas enligt patientsäkerhetslagen (SFS, 

2010:659, kap. 1, 4 §) som vårdpersonal. Det avser både legitimerad personal och andra 

yrkeskategorier som undersköterskor. Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659, kap. 6, 1 §) 

uppger även betydelsen av en god hälso- och sjukvård som präglas av hänsynsfull och 

omsorgsfull vård. 

 

Akutsjuksköterskans ansvar och kompetensområde 

 

Akutsjuksköterskan ansvarar för avancerad omvårdnad i akuta sammanhang utifrån 

patientens specifika behov och ibland komplexa sjukdomstillstånd. I akutsjukvården skall 

sjuksköterskan vara beredd på det plötsliga och oförutsedda. Det kräver att 

akutsjuksköterskan kan identifiera tillstånd med potentiellt livshotande fara för patienter 

utan diagnos och på egen hand kunna initiera medicinsk utredning och behandling. 

Sjuksköterskor med specialisering inom akutsjukvård krävs för säkerställande av en 

kunskapsbaserad och god och säker vård för både patienter och närstående (Riksförening 

för akutsjuksköterskor, 2017). Grundutbildningen till sjuksköterska ger inte den kunskap 

som behövs för att självständigt kunna utföra en korrekt och genomtänkt vård av akuta 

patienter (Pennbrant, Nilsson, Öhlén & Rudman, 2012). Sjuksköterskors kompetensnivå är 

förenad med patienters möjlighet till överlevnad och välbefinnande. Att kunna utföra 

hastiga och säkra bedömningar och prioriteringar samt fatta korrekta beslut kräver 

specialistkompetens. Akutsjuksköterskan skall kunna anpassa och påbörja åtgärder utifrån 

patientens situation och tillgängliga resurser oavsett ålder och sjukdomstillstånd samt 

kunna använda kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Sjuksköterskan skall 

därmed ha ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten samt arbeta med att se 

till patientens och närståendes behov och värna om deras integritet och värdighet utan att 

riskera patientsäkerheten (Riksförening för akutsjuksköterskor, 2017). 
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Personcentrerad vård 

 

Historik 

Under mitten av 1900-talet uttrycktes begreppet personcentrerad av psykologen Carl 

Rogers utifrån hans klientcentrerade psykoterapi med den centrala betydelsen att se 

personen som expert på sig själv. Vidare utvecklades begreppet av professor Tom Kitwood 

inom demensvården där han belyste vikten av att se personen bakom sjukdomen 

(Edvardsson, 2010). Därefter har begreppet vidare utvecklats av forskare, vårdutvecklare 

och vårdpersonal både nationellt och internationellt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Definition 

Personcentrerad vård har ingen konsensus om dess betydelse och det förekommer olika 

definitioner av begreppet. Andra begrepp som är nära relaterade till personcentrerad vård 

är patientcentrerad vård och individualiserad vård (Ekman & Norberg, 2013). 

 

Personcentrerad vård är ett holistiskt förhållningssätt där vården som ges är respektfull och 

individualiserad samt tillåter diskussion och val i en terapeutisk relation där personen har 

tillåtelse att vara delaktiga i hälsobeslut utifrån den nivån personen själv önskar (Morgan & 

Yoder, 2012). I personcentrerad vård utgår vården från att se patienten som en person. 

Centralt för personcentrerad vård är patientberättelsen och partnerskapet mellan patient och 

vårdpersonal. Hänsyn tas till patientens vilja, integritet och värdighet samt respekt för båda 

parters kunskap. Den tillsammans planerade vården genomförs som planerat och 

dokumenteras. Utifrån patientens berättelse kan personens resurser och möjligheter 

tydliggöras som i sin tur är en förutsättning för en gemensam planering av vården (Ekman, 

Norberg & Swedberg, 2014).  

 

Personcentrerad vård placerar personen centralt genom att föras från en fragmenterad 

medicindominerad vård till vård som fokuserar på relationer, helhetssyn och samarbete. 

Vården omfattar autonomi, ömsesidig respekt och förståelse (McCance, McCormack & 

Dewing, 2011). Patienten är en person som kan berätta om sin upplevelse i förhållande till 

den sjukdom och ohälsa patienten drabbats av. Det är en redogörelse över de upplevelser 

som känns viktiga för patienten. Det personcentrerade förhållningssättet handlar om att 

lyssna till patienten samt att uppmärksamma patientens önskan, motiv, behov och 

möjligheter. Det är av vikt att uppmärksamma patientens livskraft och livsmening då det 

har betydelse för att uppnå hälsa. I samband med sjukdom kan upplevelsen av livsmening 

både öka och minska samt leda till omprioriteringar i livet och relationer kan få en större 

betydelse (Ekman et al., 2014). Personcentrerad vård innefattar att sätta personen före 

sjukdomen och att möta personens subjektiva behov på lika stort allvar som de medicinska 

behoven (Clissett, Porock, Harwood & Gladman, 2013). 

 

Enlig McCormack och McCance (2006) omfattar personcentrerad vård fyra delar. Första 

delen fokuserar på sjuksköterskans förutsättningar, egenskaper och kompetens. Den andra 

delen handlar om vårdmiljön och i vilket sammanhang vården ges på. Den tredje delen 

gäller personcentrerade interventioner som avser olika vårdaktiviteter för att stödja 

patientens beslutsfattande. Den sista delen handlar om det förväntade resultatet av den 

personcentrerade processen. Förhållandet mellan de olika delarna kräver att hänsyn tas till 

förutsättningar och vårdmiljö för att kunna bedriva personcentrerad vård utifrån de 

förutsättningar som finns inom den rådande vårdmiljön. 
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I mötet med sjukvården uttrycker patienten sin identitet vilket ger oss en uppfattning om 

vem patienten är. Upplevelsen av identiteten påverkas och speglas av hur andra personer 

ser oss (Ekman et al., 2014). Personcentrerad vård betonar vikten av att bekräfta patientens 

värdighet och integritet och respekt för patientens kropp oavsett ålder och sjukdom. 

Bemötandet är betydelsefullt för att kunna behålla upplevelse av värdighet i samband med 

sjukdom och ålderdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Partnerskapet beskriver ett teamarbete mellan vårdpersonal, patient och närstående som 

handlar om att dela information och kan ses som ”ett ömsesidigt delande och beroende av 

varandra” (Ekman et al., 2014, s.85). Det innebär att både patient och vårdpersonal ger och 

tar kunskap av varandra (Ekman et al., 2011; Ekman et al., 2014). Personcentrerad vård 

belyser samarbetet mellan patient och vårdpersonal. Patienter och närstående deltar aktivt i 

planeringen och genomförandet av vården. Patienten ses som en jämlik partner i vården 

och inte som sin sjukdom (Sveriges kommuner och landsting [SKL], 2015). Sjuksköterskor 

belyser vikten av patienter och närstående som aktiva medarbetare i vården av patienten 

och skapande av riktlinjer för personcentrerad vård (Cypress, 2014). I vården har 

patientdelaktighet bland annat uttryckts som personcentrerad vård där patienten erbjuds att 

göra sina egna val och samtidigt får ta mer ansvar för sin behandling. Patientens ställning 

ändras från att enbart vara mottagare av vården till att vara en partner i sin egen vård 

(Blomqvist & Pettersson, 2014). Det personcentrerade förhållningssättet belyser autonomin 

hos personer som själva inte kan uttrycka sin vilja och förmåga. Relationen mellan 

vårdpersonal och patient är en förutsättning för att uppnå målen inom vården för patienten 

(Ekman et al., 2014). 

Vårdpersonal skall gemensamt med patienten identifiera resurser och behov utifrån 

patientens berättelse och gemensamt komma fram till en personlig planering av vården. 

Vårdpersonalen identifierar, stödjer och förstärker patientens resurser för att uppnå hälsa. 

Patienten har sina egna uppfattningar och tolkningar om sjukdom och behandling, och 

därför är målet i samtalet att åstadkomma en samstämmighet kring detta. Planeringen av 

vården skall göras tillsammans med vårdpersonalen och patienten. Vårdpersonal med sin 

kunskap om sjukdom, hälsa och vård och patienten som specialist på hur sjukdom och 

behandling kan upplevas och påverka det dagliga livet. Närstående involveras också i 

planeringen om patienten önskar det (Ekman et al., 2014). För att säkerställa att den 

planerade vården och gemensamma beslut följs upp i vården av patienten, dokumenteras 

den i patientens journal (Ekman et al., 2011). Personcentrerad vård är att möjliggöra 

individualiserad vård, att utgå från patientens förutsättningar och behov samt att medverka 

till patientdelaktighet (Bolster & Manias, 2010). 

Effekter 

Studier visar att personcentrerad vård minskar vårdtiden, ökar välbefinnandet hos patienter 

och närstående samt minskar återinläggningar (Ekman et al., 2014). Personcentrerad vård 

medför ökat inflytande och delaktighet för patienten och resulterar i färre antal 

vårdvistelser, lägre sjukvårdsavgifter och en ökad patientillfredställelse (Bertakis & Azari, 

2011). Studier visar också att patienter upplevde en högre grad av tillit till sin egen 

förmåga (Fors et al., 2015) och minskad känsla av osäkerhet i förhållande till vården 

(Dudas et al., 2013). Personcentrerad vård förbättrar kvaliteten av vården och bidrar till att 

patienterna upplever trygghet, vilket medför att deras följsamhet till vården och 

egenvården förbättras (SKL, 2015). En patient som involveras i sin vård kan lättare bidra 

till att målen med vården och behandlingen uppnås vilket också kan gynna 

patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 2015a). 
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Personcentrerad vård – ett förbättringsområde i svensk sjukvård 

En internationell studie visade att Sverige hamnade i botten gällande patientdelaktighet i 

vården jämfört med andra länder. I studien inkluderades patienter från elva olika länder 

runt om i världen. De svenska patienterna upplevde att de inte uppmuntrades till att ställa 

frågor i samma utsträckning som patienter i andra länderna. De upplevde också att de inte 

fått tillräckligt med tid för mötet med sjukvården samt att de inte fick diskutera målen med 

vården (Osborn, Moulds, Squires, Doty & Anderson, 2014). Resultatet liknar tidigare 

studier. Förbättringar gällande patientdelaktighet över tid har inte åstadkommits för 

patienter i Sverige. Att möta patienters individuella önskemål, förutsättningar och behov 

upplevs som bristfälligt (Docteur & Coulter, 2012). I en annan studie ansåg sjuksköterskor 

att patientens upplevelse av vårdkvaliteten skulle förbättras av personcentrerad vård (Kieft, 

de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). Sjuksköterskor uppfattade väntetider, bristfällig 

kommunikation och vårdpersonalens negativa inställning gentemot patienten som 

bidragande faktorer till patienters aggression på akutmottagningen (Angland, Dowling & 

Casey, 2014). För att stärka patientens ställning i vården är personcentrerad vård ett 

rekommenderat sätt att arbeta och förhålla sig till i vården av patienten (SKL, 2015).  

 

Personcentrerat förhållningssätt inom akutsjukvården 

 

Personcentrerad vård ingår i sjuksköterskans kärnkompetenser och ska prägla 

sjuksköterskans arbete inom akutsjukvården (Riksföreningen för akutsjuksköterskor, 

2017). I akutsjukvården finns främst äldre patienter med svåra medicinska och sociala 

förhållanden (Ekwall, 2010). Akutsjukvården är inte anpassad för äldre personers behov av 

tid och kontinuitet (Blomqvist & Pettersson, 2014). Detta kräver personcentrerad vård för 

att ge patienten förutsättningar för en bättre hälsa (Ekwall, 2010), genom samordning, 

kontinuitet och helhetssyn (SKL, 2015). Detta förhållningssätt synliggör hela personen på 

flera plan vilket innefattar personens sociala, psykiska, existentiella och fysiska behov 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Interprofessionella motstridigheter kring vården av 

den äldre patienten och vård som organiseras efter sjukdomar och rutiner snarare än 

patientbehov samt högt tempo och begränsat utrymme försvårar vården av äldre patienter 

inom akutsjukvården. Detta kan utsätta patienten för lidande och skapa frustration hos 

vårdpersonalen (Nilsson, Rasmussen & Edvardsson, 2013). 

I det akuta omhändertagandet undersöks hela patienten noggrant utifrån strukturerade 

former och olika medicinska specialiteter involveras. De medicinska specialiteterna har 

olika ansvarsområden och därmed olika arbetsuppgifter vilket gör akutsjukvården 

fragmenterad och kan leda till sämre kontinuitet. Detta kan i sin tur påverka helhetssynen 

kring patienten (Ekwall, 2010). Trots att varje verksamhet ger god vårdkvalitet riskerar 

slutresultatet av vården att bli bristfälligt på grund av bristande kontinuitet och helhetssyn 

(Blomqvist & Pettersson, 2014). På akutmottagningen omfattas arbetet av många korta 

möten med flera patienter (Wikström, 2012). Sjuksköterskan är främst den som 

upprätthåller kontinuiteten i vården och därmed har förutsättningarna för en helhetssyn 

(Ekwall, 2010). Otillräckligt med sjuksköterskor inom akutsjukvården är förenat med 

risker för patientsäkerheten. Tidsbegränsning medför att omvårdnadsåtgärder inte utförs 

och leder till att patienterna löper större risk att avlida då omvårdnadsbehovet inte 

tillgodoses (Ball, 2017).  

Sjuksköterskan möter patienten vid bedömning, triagering, prioritering och i samband med 

omvårdnadsåtgärder samt vid genomförande av läkarordinationer. Då flera olika 
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yrkeskategorier kan vara involverade i patienten är det nödvändigt att någon ansvarar för 

att se till att ha en helhetssyn kring patienten (Ekwall, 2010). Det dagliga arbetet på 

akutmottagningen kan kännetecknas av hastiga och korta möten med begränsat utrymme 

för individualiserad vård vilket kan ha till följd att vården bedrivs mer mekaniskt än på ett 

hänsynsfullt sätt (Andersson, Jakobsson, Furåker & Nilsson, 2012). Arbetsmiljön på 

akutmottagningen är hektisk och vårdpersonalen skiftar mellan att utföra livräddande vård 

och samtidig hinna skapa goda relationer till patienter och närstående. Det oförutsägbara 

på akutmottagningen är spännande och utmanande men skapar också stress (Elmqvist, 

Fridlund & Ekebergh, 2012). Arbetet varierar och hastiga förändringar kan kräva 

omprioriteringar som leder till att lägre prioriterade uppgifter får vänta. Vid dessa tillfällen 

drabbas patienten i form av längre väntan samt begränsad uppmärksamhet och tid (Ekwall, 

2010). När arbetsuppgifterna måste utföras hastigt reduceras möjligheten att bedriva vård 

utifrån en helhetssyn (Wikström, 2012). Fokus blir att utföra arbetsuppgifter snabbt och att 

observera försämringar hos lägre prioriterade patienter. Hastiga förändringar och 

begränsad tid ställer höga krav på att kunna utnyttja det korta mötet för att skapa sig en 

helhetsbild av patienten då detta också handlar om patientsäkerhet (Ekwall, 2010). 

Arbetet inom akutsjukvården kräver ett mer holistiskt synsätt som ger en helhetssyn i 

vården av patienten (McBrien, 2008). Det fragmenterade arbetssättet i akutsjukvården med 

grunden i de olika medicinska specialiteterna behöver en förändring. En förändring där 

patienten sätts i centrum och där de berörda medicinska specialiteterna förenas runt 

patienten för att ge den vård patienten behöver. En försämring hos en patient i en viss del 

av kroppen kan ge konsekvenser för hela personen på flera plan och kan påverka den 

kommande vården av patienten. Därav är det av stor vikt att bedriva personcentrerad vård 

inom akutsjukvård (Ekwall, 2010). 

 

Problemformulering 

 

Alltfler patienter söker akut sjukvård på landets akutmottagningar. Arbetsbelastningen 

inom akutsjukvården ökar vilket kan innebära längre väntetid för patienten. 

Vårdpersonalens fokus riktas mot den medicinska och praktiska delen av arbetet vilket kan 

påverka helhetssynen och möjligheten att bedriva personcentrerad vård. Enligt hälso- och 

sjukvårdslagen skall vården ske i samråd med patienten och grunda sig på respekt för 

patientens integritet, autonomi och bidra till goda relationer mellan patient och 

vårdpersonal. Vid personcentrerad vård utgår vården från patienten som en person. 

Centralt för personcentrerad vård är partnerskapet mellan patient och vårdpersonal med 

hänsyn till patientens vilja, integritet och värdighet. Studier visar att personcentrerad vård 

förbättrar kvaliteten i vården, ökar patientens välbefinnande och ger effektivare vård. 

Internationella studier visar att den svenska hälso- och sjukvården brister i personcentrerad 

vård till skillnad från flera andra länder. Det är därför av vikt att studera faktorer som har 

betydelse för vårdpersonal att bedriva personcentrerad vård inom akutsjukvården. 

SYFTE 

 

Syftet var att beskriva faktorer som påverkar vårdpersonalens förutsättningar att bedriva 

personcentrerad vård inom akutsjukvården.   
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METOD 

Ansats och design 

 

En litteraturöversikt med deskriptiv ansats valdes som metod i denna studie. Utifrån en 

litteraturöversikt kan kunskap inhämtas kring befintlig forskning inom ett visst område och 

skapa en överblick av kunskapen inom området. Artiklarna beskriver det nuvarande 

forskningsläget inom det valda området. Den valda litteraturen studerades noggrant och 

strukturerat, den granskades och analyserades och gav till resultatet en beskrivande 

översikt. Resultatet presenteras så att det besvarar syftet (Friberg, 2012). En 

litteraturöversikt utgår från vetenskapliga originalartiklar vilket förutsätter att det 

förekommer tillräckligt med studier inom området av god kvalitet som kan vara underlag 

för analys och slutsats (Forsberg & Wengström, 2016). En litteraturöversikt skall utföras 

på ett systematiskt sätt för att kunna nå ett tydligt och reproducerbart resultat. Utifrån 

vetenskapliga artiklar kan ny kunskap lyftas och vara till nytta för den kliniska 

verksamheten (Polit & Beck, 2012). 

 

Urval 

 

För att kunna inkludera vetenskapliga artiklar som svarade på syftet formulerades 

inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterierna omfattade vetenskapliga 

originalartiklar som svarade på syftet. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och 

publicerade i vetenskapliga tidsskrifter inom de senaste tio åren. De skulle också ha en 

tydlig redogörelse för etiska överväganden eller blivit godkända av en etisk kommitté. 

Artiklarna kunde vara av både kvalitativ och kvantitativ design (Forsberg & Wengström, 

2016; Friberg, 2012) och skulle utgå från vårdpersonalens perspektiv. Med vårdpersonal 

menades främst sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vårdpersonalen skulle vara 

verksamma inom akutsjukvården alternativt inom en somatisk vårdavdelning på sjukhus. 

Exklusionskriterier var artiklar vars titel och abstrakt inte hade relevans för syftet, artiklar 

som handlade om barn, studier i form av litteraturöversikt samt artiklar som inte uppnådde 

kraven på kvalitetsgranskningen.  

 

Datainsamling 

 

Datainsamlingen började med fritextsökning för att undersöka om det fanns tillräckligt 

med forskning inom området för att kunna göra en litteraturöversikt. För att öka kunskapen 

inom litteratursökningen har författaren läst litteratur inom området samt genomfört en 

individuell genomgång av litteratursökning i databaser med hjälp av en bibliotekarie i 

enlighet med Forsberg och Wengström (2016). Artiklarna söktes i två vetenskapliga 

litteraturdatabaser, CINAHL och PubMed. Båda databaserna innehåller vetenskapliga 

tidskriftsartiklar inom omvårdnadsforskningen (Forsberg & Wengström, 2016). Initialt i 

sökprocessen lästes rubriker och vidare artikelns abstrakt. Om abstrakt ansågs ha relevans 

för syftet lästes hela artikeln i full text och vidare bestämdes det om artikeln svarade på 

syftet och skulle inkluderas och sammanställas till att syftet kunde besvaras.  

Sökorden som användes var person centered, person centred care, person-centeredness, 

patient centered care, patient participation och patient involvement. Begreppet 

personcentrerad vård har olika stavelser på engelska och därför har de olika stavelserna 

inkluderats i sökningen. Begreppet patientcentrerad vård har använts i sökningen då det på 
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engelska i flera sammanhang har samma benämning för personcentrerad vård. Val av 

sökord har gjorts med hjälp av CINAHL Headings och MeSH-termer. Vid sökningen av 

person centered/centred care i CINAHL Headings angavs patient centered care som valt 

ämnesord. I PubMed angavs patient centered care som valt ämnesord under relevanta 

artiklar. Sökordet patient centered care har därför ansetts vara relevant och använts i 

litteratursökningen. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt med följande sökord: 

nurses view, nurses experience, nurses perspective, health personnel, health personnel 

attitudes, healthcare professionals och nurse strategies för att få med 

vårdpersonalperspektivet. Dessa sökord har i sin tur kombinerats med följande sökord för 

att få med kontexten det vill säga akutsjukvård, nämligen emergency, acute, trauma, 

critical, acute nursing, acute care, emergency department och emergency health services.  

Sökningen genomfördes stegvis och strukturerat och sökorden kombinerades på olika sätt 

för att öka antalet sökträffar i databaserna. De avgränsningar som användes i sökningen var 

engelskspråkiga artiklar och artiklar som publicerats de tio senaste åren. Sökningar i 

CINAHL har även avgränsats till artiklar som var peer reviewed. Det innebär att andra 

forskare granskat materialet innan det publicerats (Polit & Beck, 2012). Fyra av de 

inkluderade artiklarna påträffades genom manuell sökning. En manuell sökning innebär att 

söka litteratur genom att studera referenslistor i relevanta artiklar eller 

innehållsförteckningen i vetenskapliga tidskrifter som handlar om det studerade området 

(Forsberg & Wengström, 2016). Totalt inkluderades 15 artiklar i studien. Enligt Polit och 

Beck (2012) skall inkluderade artiklar värderas och redovisas i en tabell. En 

sammanställning av samtliga inkluderade artiklar redovisas i en artikelmatris (Bilaga 2). 

Nedan visas en sökmatris (tabell 1) med databassökningar i CINAHL och PubMed som 

resulterade i de inkluderade artiklarna. 

 

Tabell 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Avgränsningar i 

databas 

Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

161228 CINAHL (person centered 

care OR person 

centred care) 

AND acute 

nursing 

-peer reviewed 

-published date 

from 20060101 

-English 

37 11 5 1 

 

170123 CINAHL (person centered 

care OR person 

centred care) 

AND acute care 

-peer reviewed 

-published date 

from 20070101 

-English 

80 8 2 1 

 

170128 CINAHL patient 

participation 

AND 

emergency 

department 

-peer reviewed 

-published date 

from 20070101 

-English 

146 9 4 1 

170218 PubMed (person centered 

care OR patient 

centered care) 

AND 

emergency 

health services 

AND health 

personnel 

-published last 10 

years 

-English 

102 9 3 2 

 

170218 PubMed patient 

participation 

AND nurse 

strategies 

-published last 10 

years 

-English 

210 11 2 2 
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170218 PubMed patient 

involvement 

AND nurses´ 

views 

-published last 10 

years 

-English 

148 9 2 1 

 

170218 PubMed Patient centered 

care AND 

healthcare 

professionals´ 

views 

-published last 10 

years 

-English 

 

 

139 5 1 1 

 

170220 CINAHL (patient 

centered care 

OR person 

centered care 

OR person 

centred care OR 

person-

centeredness ) 

AND  

(healthcare 

professionals 

OR (nurses 

experience or 

perspective or 

view) OR health 

personnel 

attitudes) AND 

(emergency OR 

acute OR 

trauma OR 

critical) 

-peer reviewed 

-published date 

from 20070101 

-English 

398 17 6 2 

 

 Manuell 

sökning 

     4 

 

Totalt       15 

 

Dataanalys 

 

Föreliggande resultat inkluderade elva kvalitativa originalartiklar, två kvantitativa 

originalartiklar och två artiklar med kombinerad kvantitativ och kvalitativ metod. 

Artiklarna granskades avseende kvalitet, utförande och resultat (Polit & Beck, 2012). 

Artiklarnas vetenskapliga kvalitet värderades utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga 1), modifierad utifrån Berg, Dencker och 

Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Ett kriterium var att nå medel 

eller hög kvalitet på värderingen av artiklarna.  

Valet och granskningen av artiklarna skedde med ett kritiskt förhållningssätt kontinuerligt 

under arbetets gång. I valet och granskningen är det viktigt med ett kritiskt förhållningssätt 

till det valda materialet (Friberg, 2012). Artiklarna studerades noggrant genom att de lästes 

igenom flera gånger för att få en förståelse för innehållet. För att strukturera informationen 

skrevs artiklarna in i en artikelmatris (Bilaga 2). Artiklarnas jämfördes med varandra och 

likheter och skillnader identifierades (Polit & Beck, 2012).  

Resultatet från artiklar med kvalitativ respektive kvantitativ ansats presenteras på olika 

sätt. Kvalitativa resultat presenteras utifrån teman och kategorier medan kvantitativa 

resultat presenteras utifrån statistiska beräkningar och medför att en exakt jämförelse av 

resultaten inte går att utföra (Friberg, 2012). De kvalitativa artiklarna granskades och 

analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ innehållsanalys används 

för granskning och tolkning av texter (Lundman & Graneheim, 2012). Innehållsanalysen 
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utgår från studiens syfte och handlar om att författaren analyserar och klassificeras data 

systematiskt och stegvist med syfte att identifiera mönster och teman för att kunna beskriva 

fenomen. Alla artiklar skrevs ut på papper. Texten lästes igenom flera gånger för att få en 

djupare förståelse för innehållet och meningsenheter färgkodades och plockades ut. 

Meningsenheterna skrevs sedan in i en tabell och de kondenserades för att sedan kodas. 

Koderna kondenseras i sin tur till kategorier. Likheter och skillnader i artiklarna särskildes 

och kategorier och underkategorier identifierades. Genom att komma åt kärnan i texten kan 

data förenas till en helhet i en förklaringsmodell (Forsberg & Wengström, 2016). Alla 

stegen i innehållsanalysen skall beskrivas så tydligt som möjligt för att metoden ska ha en 

hög tillförlitlighet (Danielsson, 2012). Resultatet från de kvantitativa artiklarna granskades 

och fördelades in under relevanta områden och presenterades förenat med resterande 

resultat från samtliga artiklar i denna litteraturöversikt (Friberg, 2012). Dataanalysen 

resulterade i fyra kategorier och sju underkategorier (Tabell 2). 

 
Tabell 2. Resultatet indelat i kategorier och underkategorier. 

Kategorier Underkategorier 

Vårdrelationen - Att lära känna personen 

- Samarbete 

- Närstående 

Kommunikation och information  

Professionella faktorer - Personlig inställning 

- Teamarbete 

Organisatoriska faktorer - Organisation och styrning 

- Vårdmiljö 

 

Forskningsetiska övervägande 

 

I litteraturöversikten inkluderades endast vetenskapliga originalartiklar som tydligt 

redogjort för etiska överväganden eller har fått tillstånd och blivit godkända av en etisk 

kommitté. I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) bör etiska överväganden 

genomföras gällande urval och presentation av resultat. Litteraturöversikten inkluderade 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar där forskningsetiska överväganden genomförts. 

Alla valda artiklar redovisades och presenterades i resultatet oavsett om resultatet gav stöd 

till författarens egen åsikt. Plagiat, fabricering samt förvrängning av information får inte 

ske inom forskning (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). 

Litteraturöversikten utgick från redan publicerade originalartiklar med etiskt godkännande 

och därför krävs inget etiskt tillstånd för denna litteraturöversikt (Forsberg & Wengström, 

2016). Inom forskningsetik är det av stor vikt att ta hänsyn till forskningspersoners 

samtycket till att delta i en studie. Forskningspersonen skall erhålla tillräcklig med 

information om studien och om deras rätt att när som helst under studiens gång avbryta sitt 

deltagande. Konfidentialitet mot forskningspersonerna skall bevaras genom att obehöriga 

inte får ta del av uppgifter som lämnas och insamlade uppgifter skall användas för 

forskningsändamål (Polit & Beck, 2012). 
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RESULTAT 

De faktorer som påverkar vårdpersonalens förutsättningar att bedriva personcentrerad vård 

inom akutsjukvården presenteras utifrån fyra följande kategorier; vårdrelationen, 

kommunikation och information, professionella faktorer och organisatoriska faktorer.  

Vårdrelationen 

 

Att lära känna personen 

Att lära känna personen bakom patienten handlade om att kunna fokusera på att lyssna på 

patienten samt att ställa frågor som öppnade upp för patienten att vilja berätta (Sahlsten, 

Larsson, Sjöström & Plos, 2009). I flera studier betonade vårdpersonalen vikten av att 

lyssna på patienten (Dyrstad, Testad & Storm, 2015; Ross, Tod & Clarke, 2014; Sahlsten 

et al., 2009). Att lyssna på patienten var en viktig förutsättning för delat beslutsfattande 

(Berghout, van Exel, Leensvaart & Cramm, 2015). Att lyssna fokuserat innebar att ge hela 

sin uppmärksamhet till patienten och patientens berättelse utan att fundera på hur man ska 

svara. I fokuserat lyssnande uppmärksammades ansiktsuttryck, kroppsspråk och tonfall 

samt det som sagts mellan raderna (Sahlsten et al., 2009), vilket medförde att patienten 

involverades i vården. Detta gav viktig information om patienten och en tolkning av 

patientens situation kunde då göras av vårdpersonal och det återkopplades till patienten 

som i sin tur fick möjlighet att reflektera över sin situation (Frank, Asp & Dahlberg, 2008). 

Vidare stärkte det patientens förmåga att se sin situation mer ingående och att få förståelse 

för den (Frank et al., 2008; Sahlsten et al., 2009). Det var i mötet mellan parterna som hade 

samma uppfattning där det bästa sättet att bedriva vården avgjordes (Frank et al., 2008).  

Motiverande och stimulerande frågor kunde uppmuntra patienter att dela med sig av sina 

upplevelser av sin situation vilket kunde medföra en djupare förståelse för både patienten 

och vårdpersonalen. Frågorna ställdes utifrån vad patienten kände till och hade delat med 

sig. Att ställa öppna frågor och att tillåta tystnad uppmanade patienten till att fortsätta 

berätta. Korta och enkla frågor användes för att erhålla återkoppling (Sahlsten et al., 2009). 

Att vara medveten om vikten av patientens berättelse var värdefullt för att bedriva 

personcentrerad vård (Ross et al., 2014). Utifrån patientens berättelse kunde vårdpersonal 

stödja patienten att identifiera hanterbara mål (Sahlsten et al., 2009) och det skapade bättre 

förutsättningar för att möta patientens särskilda behov (Ross et al., 2014). Det var viktigt 

att vara lyhörd för patientens behov (Arnetz & Zhdanova, 2014; Nolan, 2007) och att vara 

medveten om vad patienten värdesätter. Deras personliga identitet var avgörande för att 

understödja personcentrerad vård (Ross et al., 2014).  

Personcentrerad vård handlade om att göra sitt yttersta för att hjälpa andra och att skapa 

förtroende mellan patienten och sjuksköterskan (Nolan, 2007). Vänlighet och tillgänglighet 

var viktiga faktorer för att skapa en förtroendefull relation (Ross et al., 2014). Patienten 

fick möjlighet att vara delaktig genom vårdpersonalens tillgänglighet och närvaro. Att vara 

närvarande och att observera och uppmärksamma patientens tillstånd gav patienten 

möjlighet att vara delaktig i sin vård (Frank et al., 2008). 

Samarbete 

För att optimera patientens delaktighet krävdes ett nära samarbete med patienten (Sahlsten 

et al., 2009) vilket även handlade om att skapa en relation (Ross et al., 2014). Patienten 

skulle ses som en värdefull medarbetare utifrån tydliga förväntningar och roller (Sahlsten 

et al., 2009). Att få möjlighet att göra egna val var ett sätt för patienter att vara partners i 
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vården (Tobiano, Bucknall, Marshall, Guinane & Chaboyer, 2015). Patienter fick stöd till 

att vara öppna och att formulera sina upplevelser och synpunkter. Patientens upplevelser 

och synpunkter skulle tas på allvar. Genom att vårdpersonalen visade sitt intresse kunde de 

få nödvändig information om patientens upplevelse av sin situation. Det förutsatte att 

patienten själv också hade vilja att delta (Sahlsten et al., 2009). Patientens inställning 

påverkade förutsättningarna till att delta i vården. Patienten var en unik person med 

varierande vilja att delta i vården (Tobiano et al., 2015). När vårdpersonal visade sitt 

intresse och engagemang i patienten och ställde öppna frågor fick patienten mod att våga 

ställa frågor (Frank et al., 2008). 

Patientens fysiska och kognitiva förmåga kunde begränsa patientens delaktighet (Tobiano 

et al., 2015). Patientens erfarenhet, engagemang, hälsotillstånd samt fysiska och 

emotionella begränsningar under sjukhusvistelsen påverkade graden av patientdelaktighet 

(Kolovo el al., 2015). Delaktighet omfattade att patienten hade förmåga att uttrycka sina 

problem och önskningar. För att möjliggöra delaktighet krävdes att patienten kunde 

komma överens med vårdpersonalen och att patienten kände till sina rättigheter till 

självbestämmande. Önskemål måste uttryckas på ett sätt så att vårdpersonal förstod och 

patienten borde förstå vad som rimligen kunde förväntas av vården (Frank et al., 2008). 

Genom att skapa tillit och engagemang samt att visa respekt och mod utvecklades ett nära 

samarbete mellan vårdpersonal och patient. Tillit skapades genom att vårdpersonal 

bekräftade och trodde på patientens förmåga och vilja att förverkliga sin egen potential. Att 

visa respekt syftade på att visa intresse och hänsyn gentemot patienten (Sahlsten et al., 

2009).  

Patienten var ledare av sin vård och fick stöd att sätta upp och att uppnå målen med vården 

och behandlingen (Berghout et al., 2015). De fick också stöd att ta fram strategier för att 

identifiera och att använda sina egna resurser och styrkor. Patientens förmåga till egenvård 

förstärktes genom att vårdpersonal tydliggjorde och motiverade patientens ansvar i vården. 

Patienten tog ansvar för sin egenvård genom att ta ansvar för sina handlingar och inlärning 

med stöd av vårdpersonal. Patienten involverades i vården genom att få stöd att besegra 

förmodade hinder för att underlätta utveckling. Vårdpersonal observerade att utmaningen 

var förenlig med patientens uppfattning och att den kunde hanteras. I situationer där 

patienten tvivlade på sin egen förmåga uppmärksammade och diskuterade vårdpersonalen 

möjligheter för att bevara och utveckla patientens självförtroende (Sahlsten et al., 2009). 

Att se sina patienter som kunniga personer med förmåga att ha förståelse över sin 

medicinering och sina vardagliga omvårdnadsrutiner bekräftade patienten som partner i 

vården. Sjuksköterskor identifierade patientens kunskap och resurser för att hjälpa dem att 

bevara sina omvårdnadsrutiner i samband med inläggning (Tobiano et al., 2015). 

Närstående 

Vårdpersonal kom närmare patienten när de lärde känna närstående, framförallt när 

patienten själv inte kunde föra sin egen talan eller vilja (Ross et al., 2014). Närstående 

skapade trygghet hos patienten och var stöd och till hjälp för vårdpersonalen. En del 

vårdpersonal upplevde att patienterna togs på större allvar om deras närstående var 

närvarande vid inläggning (Dyrstad et al., 2015). Att respektera närstående och deras 

reaktion var betydande för personcentrerad vård (Walker & Deacon, 2016). 

I en annan studie framkom det att vårdpersonal upplevde sig missförstådda och hårt 

bedömda av närstående när de inte kunde leva upp till deras förväntningar under perioder 

med hög arbetsbelastning. Upplevelsen av att inte räcka till och att inte leva upp till sina 

egna, patientens och närståendes förväntningar förstärktes då närstående uttryckte sin 
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besvikelse på vårdpersonalen (Gallagher, Fry, Chenoweth, Gallagher, Stein-Parbury, 

2014). Närstående kunde vara utmanande med deras åsikter och förslag som inte vara 

förenliga med patientens behov eller önskemål (Dyrstad et al., 2015). Patientens behov och 

önskemål prioriterades men synpunkter från närstående var ändå viktiga (Berghout et al., 

2015; Dyrstad et al., 2015). Att hantera närståendes förväntningar kunde vara en utmaning 

men att kunna vara empatisk och att lyssna på närstående var att bidra till personcentrerad 

vård (Walker & Deacon, 2016). 

Patientsäkerheten och vårdkvaliteten förbättrades då närstående hade en förståelse för 

vårdpersonalens ansträngda arbetsförhållanden. Närstående stödjade och hjälpte den äldre 

patienten på akutmottagningen. De var ett skyddsnät för den äldre patienten. De var viktiga 

resurser och deras närvaro värderades högt vid hög arbetsbelastning då vårdpersonal var 

oroliga över att inte kunna säkerställa patientens säkerhet. Deras kunskap om patienten 

bidrog till patientsäkerhet (Gallagher et al., 2014). Hos äldre patienter involverades 

närstående i vården något oftare än hos yngre patienter (Deasey, Kable & Jeong, 2016). 

Närstående kunde observera patienten och uppmärksamma förändringar och bidra till 

bedömningen av patientens tillstånd. Särskilt hos patienter med oförmåga att föra sin egen 

talan. Äldre var utsatta personer på akutmottagningen och närstående kunde distrahera 

patienten från riskabla beteenden som kunde orsaka skada. Mest utsatta var äldre personer 

med konfusion (Gallagher et al., 2014). 

Att vara tillgänglig och att se till närståendes behov samt att ge utrymme för närstående vid 

dödsfall och att hjälpa till med praktiska saker som att låna en telefon, var att ha ett 

personcentrerat förhållningssätt. Att ta del av närståendes önskemål och att vara lyhörd för 

religiösa och kulturella önskemål samt att få en kontakt att vända sig till för stöd och 

funderingar var betydande för personcentrerad vård (Walker & Deacon, 2016). Patienten 

och närstående uppmuntrades till att ställa frågor om vården och om de beslut som fattats. 

Att involvera patienter och närstående i beslut kring vården på ett empatiskt sätt var att ha 

ett personcentrerat förhållningssätt (Ross et al., 2014). 

 

Kommunikation och information 

 

Kommunikation och information var viktiga aspekter för personcentrerad vård (Berghout 

et al., 2015). Kommunikationen omfattade oftast utbyte av information till patienter och 

närstående (Slatore et al., 2012). En god kommunikation var avgörande för 

patientdelaktigheten (Kolovos et al., 2015). Kommunikationen med patienten, närstående 

och vårdteamet underlättade för personcentrerad vård (Berghout et al., 2015; Ross et al., 

2014). Att ta sig tid till att lyssna och att prata med patienter och deras närstående samt att 

lämna information bidrog till minskad oro (Ross et al., 2014). Delaktighet uppstod då både 

patient och vårdpersonal var aktiva, lyssnade lyhört på varandra och ställde frågor. 

Delaktighet förutsatte att vårdpersonal kommunicerade med patienten samt att patienten 

hade förmåga att kommunicera verbalt eller med kroppsspråk. Den verbala 

kommunikationen mellan patient och vårdpersonal förutsatte att vårdpersonal ville 

engagera sig i patienten (Frank et al., 2008). Att dela ansvar handlade om att aktivt 

engagera patienten och närstående i beslut, behandling och planering av vården. Patientens 

önskemål skulle involveras och patienten skulle förstå vårdplanen (Slatore et al., 2012). 

Det var viktigt att ha tålamod vid kommunikation med äldre patienter då de kunde ha 

svårigheter att förstå. Det påverkade deras delaktighet i vården (Dyrstad et al., 2015) Att se 

patienten som en person handlade om att förstå personen bakom sjukdomen. Samspelet 
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omfattade diskussioner om allt från patientens barn till andlighet, intressen och karriär. Vid 

ickeverbal kommunikation kunde sjuksköterskan använda sig av beröring och kroppspåk 

(Slatore et al., 2012). 

Information var en förutsättning för att kunna vara delaktig i vården (Frank et al. 2008). 

Information var en av de viktigaste faktorerna för patienttillfredsställelse och vårdkvalitet 

(Muntlin, Carlsson & Gunningberg, 2010). Utbyte av information mellan patient och 

sjuksköterska hade stor betydelse för patientdelaktigheten (Arnetz & Zhdanova, 2014; 

Kolovos et al., 2015; Tobiano et al., 2015). Delaktighet möjliggjordes av att patienten 

ställde frågor om sig själv, gav uttryck för sina funderingar och sin vård. Verbal motivation 

kunde främja patientens självständighet (Tobiano et al., 2015). Att ge skriftlig information 

om praktiska saker efter dödfall vara viktigt för närstående då muntlig information var svår 

att ta till sig (Walker & Deacon, 2016). Patientdelaktigheten kunde begränsas då 

informationen inte alltid kunde lämnas på grund av sekretessen. När patienten fick 

information vid sängen förekom risk för att sekretessen inte kunde behållas (Tobiano et al., 

2015). 

Att få information av läkare på rond samt att själv ge information till läkaren utan att gå via 

sjuksköterskan gjorde patienten delaktig (Tobiano et al., 2015). För att förstå sina 

medicinska problem och för att komma överens om behandlingen var det nödvändigt att 

förse patienten med information. Detta skapade trygghet och ett väl omhändertagande 

(Dyrstad et al., 2015). Information skulle förmedlas till patienten på ett sätt så att patienten 

förstod, den skulle anpassas efter patienten (Frank et al., 2008). Information förtydligades 

och det blev patientsäkert då patienten deltog vid överrapportering bedside (Tobiano et al., 

2015). Förståelig information kunde förbättra mötet med patienten (Muntlin et al., 2010). 

Patienter fick begränsad information på akutmottagningen i väntan på läkarundersökning. 

Läkaren informerade patienten i samband med undersökningen och informationen behövde 

vanligtvis upprepas av sjuksköterskan för patienten. Informationen bestod av planeringen 

av vården och möjligheter och risker med behandlingen (Dyrstad et al., 2015). Det var av 

vikt att tillgodose behovet av information och att ge kontinuerlig information samt att i 

samtal klargöra och främja en förståelse för situationen (Walker & Deacon, 2016). 

 

Professionella faktorer 

 

Personlig inställning 

Professionella och attitydmässiga faktorer påverkade i vilken grad personcentrerad vård 

bedrevs (Arnetz & Zhdanova, 2014; Esmaeili, Cheraghi & Salsali, 2014; Frank et al., 

2008; Kolovos et al., 2015; Walker & Deacon, 2016). Synen på hur man kan engagera 

patienter för att säkerställa optimal behandling och vård varierade hos vårdpersonalen 

(Dyrstad et al., 2015). Patientdelaktigheten kunde påverkas av vårdpersonalens inställning 

och förmåga (Arnetz & Zhdanova, 2014; Kolovos et al., 2015). Att ha en bristande 

motivation och inställning till att uppnå personcentrerad vård var ett tydligt hinder. Att 

värdesätta omvårdnaden och sjuksköterskeprofessionens filosofiska principer var 

avgörande för att åstadkomma högkvalitativ vård (Esmaeili et al., 2014). Vårdpersonal såg 

patienter som ett problem snarare än som en person (Ross et al., 2014). Att se patienter 

som problem eller objekt påverkade deras arbete och hindrade vårdpersonalens förmåga att 

utföra ett gott arbete (Muntlin et al., 2010) samt personcentrerad vård (Ross et al., 2014). 

Delaktighet förutsatte att vårdpersonalen såg patienten som en hel person och inte bara 
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som det problem de sökt akutmottagningen för, utan att de fokuserade på personen som 

upplever problemet (Frank et al., 2008).  

Vårdpersonal med negativ inställningen till patienters medverkan utgjorde hinder för att 

tillgodose patientens behov. Vårdpersonal med positiv inställning till patientdelaktigheten 

gav bättre förutsättningar för patienten (Arnetz & Zhdanova, 2014). Det var viktigt att vara 

lyhörd i bedömningen av patientens individuella behov, det vill säga att observera alla 

aspekter av vård som var viktiga för patienten. Att ordna en kopp te till en patient som inte 

kan sova, var en mindre åtgärd som kunde göra stor skillnad för patienten (Ross et al., 

2014). Vårdpersonalens inställning och förståelse för äldre patienters deltagande varierade. 

Vårdpersonalen betonade vikten av att fråga om patientens upplevelse och hälsoproblem 

samt att ge förklaringar och att respektera deras önskemål. Det var betydande att få 

patienten att känna sig respekterad och väl omhändertagen. Personcentrerad vård kunde 

innebära att ge patienten ett leende och att sitta nära patienten (Dyrstad et al., 2015).  

Patientsäkerheten var nödvändig och prioriterades. Att skapa relationer ansågs vara något 

som fick vänta. Vårdpersonal fick anstränga sig mer i akuta vårdmiljöer för att kunna ha ett 

personcentrerat förhållningssätt (Ross et al., 2014). Vårdpersonal i akutsjukvården kunde 

ha en negativ inställning till patienter som krävde delaktighet på sina egna villkor på grund 

av att de krävde delaktighet på ett oväntat sätt (Frank et al., 2008). 

Vårdpersonalens vilja att styra och att ha kontroll vid omvårdnad och 

läkemedelsadministrering begränsade patientens delaktighet (Tobiano et al., 2015). En del 

vårdpersonal tyckte inte det var relevant att involvera patienten i vården på 

akutmottagningen. Medverkan berodde på patienterna och huruvida de hade förmåga att 

fatta beslut (Dyrstad et al., 2015). Det var betydande att diskutera sina egna personliga 

gränser för att bidra till patientdelaktighet. Vårdpersonal med mindre erfarenhet kände sig 

mindre säkra på att förse patienten med val. Det krävdes av vårdpersonal att vara lyhörd 

för patientens val samt att stödja patienten till välgrundande beslut (Tobiano et al., 2015). 

Akutsjukvård som bedrevs med respekt och medkänsla för patienten kunde förbättra 

patienternas uppfattning om vårdkvaliteten (Muntlin et al., 2010). En förutsättning för 

personcentrerat förhållningssätt var att vårdpersonal skulle ha överensstämmande 

värderingar och övertygelser som de värderingar som förekommer inom personcentrerad 

vård (Ross et al., 2014).  

Teamarbete 

Att arbeta som ett team i vården av patienten var en central och viktig del i personcentrerad 

vård (Berghout et al., 2015; Esmaeili et al., 2014; Ross et al., 2014). Det var viktigt att 

arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att ha en inblick i sin roll i vårdteamet för 

att arbeta för en positiv vårdmiljö inom laget för att förbättra vårdmiljön. Personliga 

egenskaper hos vårdpersonalen påverkade vårdteamet och var viktiga för att kunna 

tillhandahålla personcentrerad vård (Ross et al., 2014).  

Att kunna visa empati och att känna till sin begränsning var viktig för vårdpersonal för att 

vidare kunna förmedla till kollegor och diskutera patientens situation (Slatore et al., 2012). 

Helhetssyn kring patienten och kontinuitet i vården var viktigt och gav goda förutsättningar 

för ett personcentrerat förhållningssätt (Berghout et al., 2015). Hinder för att uppnå 

personcentrerad vård var avsaknad av helhetssyn, rutinfokuserat arbete och brist på 

kunskap (Esmaeili et al., 2014). 
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Konflikter kring medicinska beslut och situationer där olika läkare gav olika besked till 

patienter och närstående, hade en negativ inverkan på kvaliteten på vårdrelationen (Walker 

& Deacon, 2016). Sjuksköterskor kunde känna sig begränsade i sin förmåga att 

kommunicera med patienter och närstående dels på grund av delad uppfattning om 

behandlingen mellan sjuksköterskor och läkaren och dels på grund av vad som skulle 

förmedlas då de ansåg att mycket var läkarens ansvar att förmedla (Slatore et al., 2012). 

Sjuksköterskor menade att bristande samverkan i teamet och oenig uppfattningen om det 

centrala i patientens vård försvårade utförandet av personcentrerad vård. Sjuksköterskor 

ansåg att ansvaret ligger hos all vårdpersonal och beror på samordningen i teamet. Det var 

viktigt att all vårdpersonal runt patienten hade ett personcentrerat förhållningssätt och att 

egna intressen inte gick före patientens preferenser (Esmaeili et al., 2014). 

Sjuksköterskor var förmedlare mellan läkare och patienten och deras närstående, vilket var 

en viktig roll i teamet (Slatore et al., 2012). Det fanns ett behov av att sjuksköterskan fick 

upprepa informationen läkaren gett för att förtydliga vad som sagts på ett enklare sätt 

(Slatore et al., 2012; Walker & Deacon, 2016). Vårdpersonal skulle fokusera på att 

förbättra patientens livskvalitet och personcentrerad vård betonade vikten av samordning 

och informationsutbyte bland yrkesverksamma för högkvalitativ vård (Berghout et al., 

2015). Både sjuksköterskor och läkare betonade vikten av en positiv laganda och dynamisk 

lagarbete mellan läkare och sjuksköterskor för att förbättra arbetet inom akutsjukvården 

(Muntlin et al., 2010).  

 

Organisatoriska faktorer 

 

Organisation och styrning 

Stöd och uppmuntran från ledning och chefer var betydande då det förstärkte och 

motiverade vårdpersonal att bidra till personcentrerad vård. Kunskap och erfarenheter var 

betydande faktorer för styrning och främjandet av personcentrerad vård (Esmaeili et al., 

2014), även utbildning och samordning var viktiga aspekter för personcentrerad vård 

(Berghout et al., 2015). Personcentrerad vård förutsatte att det fanns utrymme för 

flexibilitet kring avdelningsrutinerna samt att ledarskapet förespråkade personcentrerad 

vård (Ross et al., 2014). 

Olika anställningsformer hos personalgruppen påverkade arbetet inom akutsjukvården och 

medförde att läkare inte var uppdaterade om arbetssättet på akutmottagningen (Muntlin et 

al., 2010). Det fanns behov av tydlighet, bestämda riktlinjer och tillvägagångssätt för att 

kunna bidra till personcentrerad vård och för att kunna förbättra patientnöjdheten (Esmaeili 

et al., 2014). 

Vårdpersonal behövde utrymme och stöd i forma av möjlighet till debriefing med kollegor 

efter en händelse (Walker & Deacon, 2016). En annan förutsättning för personcentrerad 

vård var att organisationen gav möjlighet och utrymme för ömsesidigt samarbete mellan 

patient och vårdpersonal (Frank et al., 2008). En ökad arbetsbelastning hos sjuksköterskor 

och en ökning av arbetsuppgifter som i själva verket inte tillhörde sjuksköterskans 

profession var tidskrävande och hindrade arbetet med patienten (Esmaeili et al., 2014).  

Bristande samarbete mellan akutmottagningen och andra delar av sjukvården som 

radiologi, laboratorium, andra vårdavdelningar och vårdcentraler begränsade arbetet på 

akutmottagningen och förlängde därmed väntetiden för patienten (Muntlin et al., 2010). 

Bristfälligt organisatoriskt stöd var en hindrande faktor för personcentrerad vård (Esmaeili 
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et al., 2014). Formell utbildning, erfarenhet, förebilder och stöd var faktorer som 

påverkade sjuksköterskans utveckling (Walker & Deacon, 2016). Vårdpersonalen betonade 

vikten av tillgänglighet av vård till alla patienter och fokus på patientresultat för att uppnå 

personcentrerad vård (Berghout et al., 2015). 

Vårdmiljö 

Kombinationen av överbelastning på akutmottagningen och sjukhusets avdelningar samt 

bristen på vårdpersonal påverkade i vilken utsträckning personalen kunde ta hand om 

patienterna. Det utgjorde hinder för personcentrerade vård och kunde bidra till lägre 

vårdkvalitet (Esmaeili et al., 2014; Dyrstad et al., 2015; Tobiano et al., 2015; Walker & 

Deacon, 2016). I akutsjukvården var den första prioriteringen att rädda liv. Vid ankomst till 

akutmottagningen sker omhändertagandet rutinmässigt och under strukturerade former. 

Fokus riktades mot patientens medicinska behov och behandling före patientdelaktigheten 

(Dyrstad et al., 2015: Tobiano et al., 2015). Vårdmiljön var en utmaning och även den 

ömsesidiga respekten då det befinner sin flera patienter i behov av hjälp (Walker & 

Deacon, 2016). 

Det fanns svårigheter med att ta hand om äldre patienter på akutmottagningen (Deasey et 

al., 2016). Vårdpersonalen uttryckte frustration över deras oförmåga att förse äldre 

patienter med en anpassad vård och vård av god kvalitet på grund av brist på tid och andra 

prioriteringar. Den basala omvårdnaden fick vänta då akut sjukdom prioriterades 

(Gallagher et al., 2014). Vårdpersonal inom akutsjukvården rapporterade att äldre patienter 

var i behov av mer tid för att kunna tillgodose deras individuella behov (Deasey et al., 

2016; Dyrstad et al., 2015; Gallagher et al., 2014; Nolan, 2007). Tidsbegränsningen 

påverkade i vilken utsträckning patienterna tillfrågades om deras önskemål (Deasey et al., 

2016; Dyrstad et al., 2015).  

Äldre patienter kunde ha svårare att förklara sina hälsoproblem (Dyrstad et al., 2015) och 

hade större behov av mer förberedelser och planeringen inför utskrivning. Vårdpersonal 

anpassade sig till äldre patienter genom att ge mer tid och att tala tydligare och genom att 

använda enklare språk (Deasey et al., 2016). Den akuta vårdmiljön var inte anpassad och 

det fanns flera faror i den akuta vårdmiljön som medförde risk för patientsäkerheten 

(Nolan, 2007). Det var en utmaning att involvera äldre patienter i sin vård och behandling i 

akutsjukvården då deras situation många gånger var komplext med många sjukdomar och 

flera läkemedel (Dyrstad et al., 2015). Denna patientgrupp krävde mer tillsyn och 

observation (Deasey et al., 2016; Nolan, 2007). Många äldre patienter sökte vård för sent, 

ställde inte frågor och var tacksamma för den hjälp de fick och väntade tålmodigt på sin 

tur. Detta gjorde att de inte deltog i beslut om sin vård och behandling (Dyrstad et al., 

2015). Äldre patienter involverades i beslut i mindre utsträckningen än yngre patienter 

(Deasey et al., 2016).  

Patienter med kognitiv nedsättning blev överstimulerade och oroliga i den akuta 

vårdmiljön då mycket främmande människor befann sig i samma utrymme (Nolan, 2007). 

Äldre patienter prioriterades men bristen på vårdplatser kunde orsaka längre vårdtider 

(Dyrstad et al., 2015). Det krävdes högre kompetens hos läkare för att påskynda 

vårdprocessen på akutmottagningen. Det var nödvändigt med kortare väntetider inom 

akutsjukvården då detta i sin tur skulle förbättra vården av patienten utifrån exempelvis 

information, respekt, empati, smärtlindring och nutrition. Smärtlindring inom 

akutsjukvården upplevdes som ett problem och var något som nödvändigtvis behövde 

åtgärdas för att förbättra vården för patienten (Muntlin et al., 2010).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Ansats och design 

För att få en översikt av det befintliga forskningsläget valdes en litteraturöversikt med 

deskriptiv ansats som metod för att besvara syftet. Enligt Forsberg och Wengström (2016) 

lämpar sig metoden för att få en överblick av kunskapsläget inom ett visst område. 

Nackdelen med litteraturöversikten var att litteraturen redan genomgått både bearbetning 

och tolkning vilket kan påverka resultatet vid ytterligare tolkning av texten. För att besvara 

studiens syfte hade en intervjustudie eller enkätstudie också varit lämpliga alternativ.  

Urval 

Flertalet artiklar utgick från ett patient- och/eller närståendeperspektiv, även artiklar med 

vårdpersonal och patientperspektiv hittades men de exkluderades då syftet endast rörde 

vårdpersonalens perspektiv. Initialt var syftet att beskriva faktorer som påverkar 

sjuksköterskors förutsättningar att bedriva personcentrerad vård på akutmottagningen. 

Syftet var avgränsat till sjuksköterskeperspektiv och akutmottagning men dessvärre var 

forskningsunderlaget för begränsat. Avgränsningen var för snäv och genererade alltför få 

artiklar. Avgränsningen fick av den anledningen utökas till vårdpersonal och inom 

akutsjukvården. I samtliga artiklar fanns sjuksköterskor som deltagare men det fanns även 

andra yrkeskategorier som läkare och undersköterskor därför valdes begreppet 

vårdpersonal. Sjuksköterskor var dock övervägande i antal i förhållande till urvalsstorleken 

men valet av begreppet vårdpersonal kan ha en negativ inverkan på överförbarheten och 

generaliserbarheten av studien. Detsamma gällde valet av begreppet akutsjukvård, då 

akutsjukvård kan bedrivas överallt och inte är begränsat till en organisation eller 

verksamhet, innefattar det studier gjorda på vårdavdelningar på akutsjukhus, 

akutmottagning, akutvårdsavdelning samt på intensivvårdsavdelningar. De valda artiklarna 

bedömdes dock vara av god kvalitet och hade relevans för syftet. 

Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades. Det är av vikt för 

litteraturöversikten att båda metoderna inkluderas (Forsberg & Wengström, 2016). Urvalet 

hade dock en övervikt av kvalitativa artiklar som besvarade syftet vilket kan haft en 

påverkan på resultatet till skillnad från om det hade inkluderats fler kvantitativa artiklar. 

Artiklar med kvantitativ metod inkluderar fler deltagare och ger bredare information vilket 

ökar förutsättningarna för generalisering av studien (Polit & Beck, 2012). 

Två tredje delar av alla artiklar var publicerade de fem senaste åren vilket tyder på aktuell 

forskning i resultatet. De senast publicerade vetenskapliga artiklarna eftersöktes för att 

högsta aktualitet och trovärdighet skulle uppnås, dock fanns det begränsat med artiklar 

inom de senaste fem åren varpå publicerade artiklar inom de tio senaste åren inkluderades. 

Majoriteten av artiklarna var internationella vilket belyser problemområdet 

världsomfattande. Resultatet i artiklarna är aktuella och relevanta för sjuksköterskor i 

Sverige då de flesta artiklarna var från Europa men artiklar från USA, Australien och Iran 

förekom också i studien. Studier från olika delar av världen kan ge en bredare bild över det 

valda problemområdet (Friberg, 2012). Det kan dock finnas svårigheter med att jämföra 

studier från olika länder då kulturella skillnader och vårdförhållanden kan se annorlunda 

ut.  
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Alla artiklar var skrivna på engelska och därmed kunde tolkningen av texten i samband 

med översättning medfört att resultatet påverkats. Vid översättning och tolkning av 

litteratur har författaren under hela arbetets gång varit medveten om risken för 

missförstånd i enlighet med Polit och Beck (2012).  

Datainsamling 

Begreppet personcentrerad vård har olika stavningar på engelska och sökningar har gjorts 

på begreppet med flera olika stavningar men detta resulterade i flera irrelevanta sökträffar. 

Vid sökning av person centered/centred care i CINAHL Headings angavs patient centered 

care som valt ämnesord. Att använda ämnesord vid litteratursökning rekommenderas av 

Forsberg och Wengström (2016). Sökordet patient centered care har därför bedömts vara 

relevant och har därmed använts i litteratursökningen. I PubMed angavs inget adekvat 

ämnesord vid sökning av personcentrerad vård, däremot fanns patient centered care som 

valt ämnesord under relevanta artiklar och därför har begreppet patientcentrerad vård även 

använts i sökningar i PubMed. Vid relevanta sökträffar lästes artikelns nyckelord igenom 

för att finna ytterligare sökord som kunde ha relevans för syftet och därmed underlätta 

sökningen efter artiklar. Stor mängd av sökträffarna var irrelevanta för syftet och nya 

sökord användes. Istället för person- och patientcentrerad vård, användes andra sökord som 

hade relevans för innebörden av personcentrerad vård, nämligen partnership, partnering, 

patient participation och patient involvement för att få ytterligare sökträffar med relevant 

litteratur.  

Det upplevdes svårigheter med att finna artiklar med vårdpersonalperspektiv då de flesta 

artiklarna hade patient- och/eller närståendeperspektiv. Flera manuella sökningar har också 

utförts vilket gav få artiklar som svarade på syftet vilket kan tyda på begränsad forskning 

inom området. Referenslistor på flera relevanta översiktsartiklar granskades och totalt 

inkluderas fyra artiklar funna via manuell sökning.  

Dataanalys 

Meningsenheter identifierades, kondenserades och kodades och fyra kategorier 

identifierades. Under fördelningen av kondenserade meningsenheter till kategorierna i 

resultatet upplevde författaren vissa svårigheter då flera meningsenheter var lika och kunde 

sorteras efter flera olika kategorier vilket kunde inverkat på resultatet.  

Artiklarna granskades och studerades noggrant genom att de lästes igenom flera gånger för 

att få en förståelse för innehållet. Artiklarna bedömdes utifrån Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsmall (bilaga 1). Kvaliteten på artiklarna graderades som hög (I), medel (II) och 

låg (III) kvalitet. Varje artikels respektive bedömning finns redovisat i artikelmatrisen 

(bilaga 2). Hälften av alla artiklarna i denna studie uppnådde hög kvalitet. Ingen artikel 

med låg kvalitet inkluderades i litteraturöversikten i enlighet med Forsberg och Wengström 

(2016). I Kolovos et al. (2015) studie som inkluderats i föreliggande litteraturöversikt 

konstaterades ett bortfall på 69 enkäter vilket motsvarade en svarsfrekvens på 65,3 procent. 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det vanligt med bortfall vid 

enkätundersökningar. Studien uppnådde ändå kvalitetskraven i analysen och bortfallet 

ansågs inte varit tillräckligt stort för att exkluderas från litteraturöversikten. Bortfallet 

bedömdes som externt bortfall vilket innebär att vissa personer av olika anledningar valt att 

inte delta i studien (Forsberg & Wengström, 2016).  

Reliabilitet och validitet kan påverkas av att litteraturöversikten genomförts av en person. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan oavsiktliga felaktigheter förhindras om det är flera 
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personer som samverkar och kritiskt granskar studien. Det ger en högre reliabilitet och 

validitet till skillnad från om endast en person granskar materialet. Då litteraturöversikten 

genomförts av en person uteblir dock risken för bias från en annan person. 

Forskningsetiska överväganden 

I litteraturöversikten inkluderades endast vetenskapliga originalartiklar som tydligt 

redogjort för etiska överväganden eller har fått tillstånd och blivit godkända av en etisk 

kommitté i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). Ingen artikel har i föreliggande 

litteraturöversikt exkluderats till följd av brister i forskningsetiska överväganden. Alla 

valda artiklar redovisades och presenterades i resultatet oavsett om resultatet gav stöd till 

författarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2016; Polit & Beck, 2012). Resultatet har 

presenterats opartiskt och utan ändamålet att påverka resultatets riktning. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) har författaren varit neutral till resultatet och redovisat 

samtliga fynd.  

 

Resultatdiskussion 

 

Vårdrelationen 

Att lära känna personen 

I resultatet framkom det i flera studier att lyssna på patienten var en viktig förutsättning för 

att lära känna personen bakom patienten och för att skapa en god vårdrelation. Det var en 

viktig faktor för att bedriva personcentrerad vård (Dyrstad et al., 2015; Ross et al., 2014; 

Sahlsten et al., 2009). Att lyssna på patienten var en förutsättning för att kunna omhänderta 

patienter på ett hänsynsfullt och säkert sätt och det skapade möjlighet för patienten att ta 

del av sin egen vård. Det stärkte patientens förmåga att se sin situation mer ingående och 

att få förståelse för den (Frank et al., 2008; Sahlsten et al., 2009). Detta bestyrks även av 

Ekman et al., (2014) att personcentrerad vård handlar om att lyssna till patienten samt att 

uppmärksamma patientens önskan, behov och möjligheter. Ekman et al. (2014) bekräftar 

också att relationen mellan vårdpersonal och patient är en förutsättning för att uppnå målen 

inom vården för patienten. En patient som involveras i sin vård kan lättare bidra till att 

målen med vården uppnås och kan dessutom gynna patientsäkerheten (Socialstyrelsen, 

2015a). Vidare visade resultatet i denna studie att personcentrerat förhållningssätt handlade 

om att utgå från personens behov och att göra sitt yttersta för att hjälpa andra och att skapa 

förtroende mellan patienten och sjuksköterskan (Nolan, 2007).  

Samarbete 

Ett nära samarbete med patienten var grundläggande för att optimera patientens delaktighet 

i vården (Sahlsten et al., 2009). Det handlade om att skapa en relation till patienten (Ross 

et al., 2014). Patienten skulle ses som en värdefull medarbetare utifrån klara förväntningar 

och roller och i samarbetet strävade sjuksköterskan efter att uppnå gemensamma mål och 

positiva resultat utifrån ömsesidighet (Sahlsten et al., 2009). Det styrks av Ekman et al. 

(2014) att partnerskapet är ett lagarbete mellan vårdpersonal och patient samt att deras 

relation är en förutsättning för att uppnå målen inom vården för patienten. Att få möjlighet 

att göra egna val var ett sätt för patienter att vara partners (Tobiano et al., 2015). Patientens 

ställning ändras från att enbart vara mottagare av vården till att vara en partner i sin egen 

vård (Blomqvist & Pettersson, 2014). Patienten ska mötas som en jämlik partner i vården 

och inte som sin sjukdom (SKL, 2015). I akutsjukvården sker vården oftast i ett högt 
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tempo och arbetsbelastningen förklaras många gånger som skälet till att patienten inte ges 

mer utrymme då tiden är begränsad. Samarbetet mellan patient och vårdpersonal förutsätter 

ömsesidig respekt och att vårdpersonal släpper taget och aktivt tillåter patienten att få ta 

mer utrymme. Enligt Sahlsten et al. (2009) förutsatte samarbetet att vårdpersonal skapade 

tillit och engagemang samt visade respekt och mod. Detta betonar viken av 

vårdpersonalens förmåga att skapa tillit och att engagera sig i patienten för att skapa 

förutsättningar för ett nära samarbete mellan patient och vårdpersonal. Det handlar också 

om att våga släppa kontrollen som vårdpersonal och ge patienten möjlighet att styra 

samtalet och att tala om det patienten önskar. I en annan studie framkom det att 

patienternas tillstånd och inställning påverkade möjligheten till att delta i vården. Patienten 

var en unik person med varierande vilja att delta i vården (Tobiano et al., 2015). Hänsyn 

bör alltid tas till patientens vilja, dock anser författaren att alla patienter skall få samma 

förutsättningar att vara delaktiga i vården. 

Närstående 

Det var värdefullt att ha närstående hos patienten under sjukhusvistelsen. Närstående 

hjälpte till med viktig information om patienten och praktiska saker samt skapade trygghet 

för patienten (Dyrstad et al., 2015; Gallagher et al., 2014; Ross et al., 2014). Vårdpersonal 

upplevde att närstående var en viktig resurs i vården av den äldre patienten (Dyrstad et al., 

2015). I situationer där patienten saknade förmåga att fatta beslut fick vårdteamet 

tillsammans med patientens närstående överväga det patienten troligen hade önskat (Ross 

et al., 2014). Detta bestyrks också av Cypress (2014) där vikten av närstående som 

medarbetare i vården belyses. Närstående skall involveras i vården av patienten i den 

utsträckning patienten önskar (Ekman et al., 2014). Däremot visade resultatet också att det 

kunde upplevas som en utmaning att hantera närståendes förväntningar men att kunna vara 

empatisk och att lyssna på närstående var att bidra till personcentrerad vård (Walker & 

Deacon, 2016). Patienten är den person som skall avgöra i vilken utsträckning närstående 

skall få ta del av vården men i situationer där patienten inte kan uttrycka sin vilja används 

många gånger närstående som en resurs och det kan vara till stor hjälp för vården. I 

situationer där patienter önskar ha närstående involverade i vården är det av vikt att 

vårdpersonal visar hänsyn och förståelse och tillåter närstående att ta del av vården då det 

kan vara betydande för patientens välbefinnande. I Gallagher et al. (2014) studie framkom 

det även att närstående hade betydelse för patientsäkerheten. 

Kommunikation och information 

Flera studier visade att kommunikation och information var viktiga aspekter för 

personcentrerad vård (Berghout et al., 2015; Kolovos et al., 2015; Slatore et al., 2012). 

Kommunikationen omfattade oftast utbyte av information till patienter och närstående 

(Slatore et al., 2012) och var avgörande för patientdelaktigheten (Kolovos et al., 2015). 

Den verbala kommunikationen mellan patient och vårdpersonal förutsatte att vårdpersonal 

ville engagera sig i patienten (Frank et al., 2008). I enlighet med en studie gjord av Osborn 

et al. (2012) uppmuntras inte patienter i Sverige att ställa frågor i samma utsträckning som 

patienter i andra länderna. De får inte heller diskutera målen med vården. I Dyrstad et al. 

(2015) studie framgick det att patienten involverades i sin vård och behandling med hjälp 

av frågor om sina hälsoproblem, men däremot hade vissa äldre patienter svårigheter att 

förstå. I en annan studie kunde man se positiva effekter av att ta sig tid till att lyssna och att 

prata med patienter och deras närstående och att lämna information då det bidrog till 

minskad oro (Ross et al., 2014). Då kommunikation och information är en grundläggande 

och avgörande förutsättning för personcentrerad vård är det viktigt att även äldre patienters 
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behov av information tillgodoses. Kommunikationen bör anpassas efter deras förmåga att 

förstå och att ta till sig information. Förbättringar inom området med tydligare 

kommunikation och information till de äldre anser författaren är nödvändig inom 

akutsjukvård för att kunna bedriva personcentrerad vård. Patienten har enligt patientlagen 

(SFS, 2014:821) rätt till information som bland annat omfattar patientens hälsotillstånd och 

behandlingsmöjligheter vilket innebär att vårdpersonalen är skyldiga att förse patienten 

med information. 

Professionella faktorer 

Personlig inställning 

I flera studier framkom det att den personliga inställningen hos vårdpersonalen påverkade i 

vilket grad personcentrerad vård bedrevs (Arnetz & Zhdanova, 2014; Dyrstad et al., 2015; 

Esmaeili et al., 2014; Kolovos et al., 2015; Muntlin et al., 2010; Walker & Deacon, 2016). 

Delaktighet förutsatte att vårdpersonalen såg patienten som en person och inte bara som 

det problem de sökt akutmottagningen för. Fokus skulle riktas mot personen som upplevde 

problemet (Frank et al., 2008). För vårdpersonal är det viktigt att vara medveten om sin 

egen inställning och känna till att den kan ha en negativ inverkan på vården av patienten. 

Att vara medveten om det ger möjlighet att påverka för att kunna bidra till personcentrerad 

vård. Enligt Angland et al (2014) studie var vårdpersonalens negativa inställning gentemot 

patienten en bidragande faktorer till aggression på akutmottagningen (Angland et al., 

2014). Det var av vikt att se patienten som en person för att förstå personen bakom 

sjukdomen (Slatore et al., 2012). Vårdpersonal gav stöd och erkände i stor utsträckning 

patienters rätt att göra val gällande deras vård och behandling, men däremot ville de ha en 

större förståelse för patientens förmåga innan de främjade deras delaktighet i vården 

(Tobiano et al., 2015). I Ross et al (2014) studie framkom det att förmågan att vara vänlig 

och att visa empati var viktiga egenskaper och påverkade det personcentrerade 

förhållningssättet. 

Teamarbete 

Vårdteamet med de olika professionerna var avgörande för ett personcentrerat 

förhållningssätt. Det var viktigt att arbeta tillsammans mot gemensamma mål och att ha 

kunskap om sin roll i vårdteamet för att arbeta för en positiv vårdmiljö inom laget för att 

förbättra vårdmiljön (Berghout et at., 2015; Esmaeili et al., 2014; Ross et al., 2014). Att 

vara väl inläst på patientens hälsohistoria och att ta del av andra specialiteter och yrken var 

avgörande för kontinuitet och helhetssyn av patienten (Berghout et al., 2015). För att kunna 

ha ett personcentrerat förhållningssätt krävdes helhetssyn. Det var avgörande att ha aktuell 

kunskap om teori och praktik för att kunna ha ett professionellt personcentrerat 

förhållningssätt till patienten. Brist på omvårdnadskunskap och att omsätta kunskapen i 

praktiken var hinder för personcentrerad vård (Esmaeili et al., 2014). Detta tydliggörs även 

i McBrien (2008) studie som visar att det krävs ett mer holistiskt synsätt som ger en 

helhetssyn i vården av patienten inom akutsjukvården. Trots att varje verksamhet ger god 

vårdkvalitet riskerar slutresultatet av vården att bli bristfälligt på grund av bristande 

kontinuitet och helhetssyn (Blomqvist & Pettersson, 2014). I resultatet framkom också att 

en oenig uppfattning mellan sjuksköterskor och läkare kring patientens vård och 

behandling påverkade personcentrerad vård (Slatore et al., 2012). Detta beskrivs även av 

Nilsson et al., (2013) som menar att interprofessionella motstridigheter försvårade vården 

för patienten i akutsjukvården. Detta belyser vikten av att ha en helhetssyn i vården av 

patienten där teamarbetet mellan olika professioner arbetar utifrån patienten i centrum för 

att kunna tillgodose patientens behov inom alla områden. 
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Organisatoriska faktorer 

Organisation och styrning 

En fungerande organisation och en ledning som förespråkar personcentrerad vård var 

betydande för att uppnå personcentrerad vård (Ross et al., 2014). Bristfälligt 

organisatoriskt stöd var en hindrande faktor för personcentrerad vård (Esmaeili et al., 

2014). I enlighet med Kieft et al (2014) studie kunde personcentrerad vård och stöd från 

ledningen förbättra patientens upplevelse av vårdkvaliteten. Det som visade sig vara av 

betydande anledningar var att de anställdas anställningsformer påverkade arbetet på 

akutmottagningen. Läkarna var tillfälligt anställda och sjuksköterskor var permanent 

personal vilket medförde tydlig påverkan på rutiner och arbetssätt (Muntlin et al., 2010). 

Detta belyser också vikten av att se över organisatoriska faktorer för att bedriva 

personcentrerad vård inom akutsjukvården. Detta innebär att ledningen har en viktig roll 

och ett ansvar att företräda personcentrerad vård samt att skapa möjligheter för det i 

verksamheten för att i sin tur kunna förbättra vårdpersonalens förutsättningar att bedriva 

personcentrerad vård. 

Vårdmiljö 

En adekvat arbetsmiljö med lämplig personaltäthet och stödjande personal var effektiva 

faktorer för personcentrerad vård (Esmaeili et al., 2014; Dyrstad et al., 2015; Tobiano et 

al., 2015; Walker & Deacon, 2016). Samtalen med äldre patienter kunde vara tidskrävande 

och den tidsbegränsning som fanns var ett hinder för samtalen där patienten tillfrågades om 

sina önskemål (Deasey et al., 2016; Dyrstad et al., 2015). Detta bekräftas av Andersson et 

al. (2012) studie där arbetet på akutmottagningen beskrivs som många hastiga och korta 

möten med begränsat utrymme för individualiserad vård vilket kan medföra att vården 

bedrivs mer maskinellt än på ett hänsynsfullt sätt (Andersson et al., 2012). Detta är ett 

problemområde som beskrivits av många och kan skapa frustration hos vårdpersonalen. 

Många gånger kan vårdpersonal i förbifarten identifiera behov och problem hos patienter 

där möjligheten att åtgärda behoven eller problemen begränsas av att tiden inte räcker till 

och att annat arbetet med högre prioritering måste utföras. Arbetet inom akutsjukvården är 

dock inte alltid hektisk och vårdpersonal har då har ett ansvar att utnyttja lugnare tillfällen 

till att förse patienten med mer tid. Det framkom i föreliggande studie att faktorer som 

vänlighet (Ross et al., 2014) och respekt (Dyrstad et al., 2015; Muntlin et al., 2010) samt 

att ge patienten ett leende kunde bidra till personcentrerad vård (Dyrstad et al., 2015). 

Resultatet visade att det inom akutsjukvården var en utmaning att involvera äldre patienter 

i sin vård och behandling då deras situation många gånger var komplext på grund av att 

äldre patienter ofta är multisjuka, behandlas med flera läkemedel och har större 

omvårdnadsbehov då det vanligtvis även föreligger hörsel- och synnedsättning, 

gångsvårigheter och kognitiv nedsättning (Deasey et al., 2016; Dyrstad et al., 2015; 

Gallagher et al., 2014; Nolan, 2007). Vårdmiljön begränsade möjligheterna för vården av 

dessa patienter då det påverkade deras autonomi och säkerhet. Det behövdes mer tid och 

omprioritering för att kunna tillgodose deras individuella behov vilket också påverkade 

förmågan att ta hand om andra patienter (Nolan, 2007). Detta bekräftas även av Ekwall 

(2010) som beskriver att det inom akutsjukvården främst finns äldre patienter med svåra 

medicinska och sociala förhållanden vilket kräver personcentrerad vård (Ekwall, 2010). 

Arbetsförhållanden och personalresurser bör ses över inom akutsjukvården för att kunna 

bedriva personcentrerad vård. Att ge patienter den tid som behövs och att ta närstående till 

stöd i vården så att patientens individuella behov optimeras. Tiden för mötet med patienten 

är begränsad och att tillföra tid uppfattas som en förlust. Detta synsätt behöver dock en 
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förändring där tiden för mötet med patienten värdesätts. Då flera studier visar att 

personcentrerad vård inte bara ökar kvaliteten i vården (Dudas et al., 2013; Ekman et al., 

2014; SKL, 2015) utan också gör den kostnadseffektiv (Bertakis & Azari, 2011; Ekman et 

al., 2014), kan tiden som patienten förses med inom akutsjukvården långsiktigt generera 

mer tid. 

 

Slutsats 

 

Personcentrerad vård är avgörande för patientnöjdheten och är en grundläggande 

förutsättning för att bedriva högkvalitativ vård. Det är viktigt att vårdpersonal kan förhålla 

sig till patienten på ett bra sätt. Med vårdrelationen, med tydlig kommunikation och 

information och med en optimal vårdmiljö kring patienten. Den skapas genom att ha 

tillräcklig personaltäthet och adekvata arbetsförhållanden. Det innebär även att det inom 

akutsjukvården skall finnas stöd från ledningen och organisationen. Med ett välfungerande 

teamarbetet kring patienten och med vårdpersonalens förmåga att se personen bakom 

patienten. Då skapas bättre förutsättningar för att kunna bedriva personcentrerad vård inom 

akutsjukvården.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

 

En ökad medvetenhet om vilka faktorer som påverkar vårdpersonalens förutsättningar att 

bedriva personcentrerad vård inom akutsjukvården möjliggör förbättring och utveckling 

inom området. Det kan bidra till att utveckla strategier och arbetssätt för att uppmuntra och 

främja personcentrerad vård inom akutsjukvården. Det kräver information, kunskap och 

fortbildning. Denna studie belyser också vikten av att utvärdera vårdmiljön för patienter 

och vårdpersonal för att identifiera begränsningar och möjligheter för personcentrerad vård 

inom akutsjukvården.  

Vidare forskning inom området behövs för att klargöra ytterligare faktorer som påverkar 

personcentrerad vård inom akutsjukvården utifrån ett patient-, närstående- och 

vårdpersonalperspektiv men också ur ett organisatoriskt perspektiv. Framtida forskning är 

också angeläget för att kunna identifiera vad som krävs för att kunna implementera 

personcentrerad vård inom akutsjukvården, vilket kan förbättra patientsäkerheten och 

kvaliteten i vården. 
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Tabell 3. Bedömningsunderlag. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 

kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) är 

prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och en 

eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 

tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 

Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Tabell 4. Artikelmatris 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet/

Typ 

Arnetz, J. E. 

Zhdanova, L 

2014 

Sverige 

 

Patient involvement 

climate: views and 

behaviours among 

registered nurses in 

myocardial infarction 

care. 

Syftet var att 

introducera och 

definiera patienters 

medverkan och mäta 

dess kvalitet och 

styrka utifrån 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

förhållningssätt i 

hjärtsjukvården. 

Tvärsnittsstudie med 

kvantitativ ansats. 

n=303 

(0) 

Informationsutbyte och 

sjuksköterskors lyhördhet för 

patientens behov hade högst kvalitet 

och styrka till skillnad från 

diskussion gällande dagliga 

aktiviteter och insatser för att 

motivera patienten att ta ansvar för 

sin hälsa, som hade lägre mått. 

P 

I 

Berghout, M. 

van Exel, J. 

Leensvaart, L. 

Cramm, J. M. 

2015 

USA 

Healthcare 

professionals´ views 

on patientcentered 

care in hospitals. 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals syn på 

de åtta dimensionerna 

av patientcentrerad 

vård. 

Kvalitativ och kvantitativ 

design. Semistrukturerade 

intervjuer och 

skattningsformulär. 

n=34 

(0) 

Personcentrerad vård var att behandla 

patienter med värdighet och respekt, 

att ha ett tvärvetenskapligt förfarande 

samt lika tillgång till vård och goda 

resultat.   

K 

I 

Deasey, D. 

Kable, A. 

Jeong, S. 

2016 

Australien 

Results of a national 

survey of Australian 

nurses´ practice 

caring for older 

people in an 

emergency 

department.  

Syftet var att redovisa 

hur australiska 

sjuksköterskor vårdar 

äldre människor på 

akutmottagningen. 

Tvärsnittstudie med hjälp av 

frågeformuläret The Older 

Persons in Acute Care 

Survey (OPACS). 

n=371 

(0) 

Sjuksköterskor på akutmottaningen 

rapporterade att äldre patienter oftast 

krävde mer tid än yngre patienter. 

Sjuksköterskor har en positiv 

inställning mot äldre patienter och 

kan anpassa vården efter deras behov. 

P 

I 

Dyrstad, N. D. 

Testad, I. 

Storm, M. 

2015 

Norge 

Older patients’ 

participation in 

hospital admissions 

through the 

emergency 

department: an 

interview study of 

healthcare 

professionals. 

Syftet var att 

identifiera faktorer 

som påverkar 

patientdelaktighet 

genom att undersöka 

vårdpersonals synsätt 

på äldre patienters 

delaktighet på 

akutmottagningen. 

En kvalitativ och deskriptiv 

design med individuella 

semistrukturerade intervjuer 

med vårdpersonal. 

n=27 

(2) 

Patientdelaktigheten 

påverkas av fem faktorer: 

rutinmässigt omhändertagande, 

patientens tillstånd, tillgång till 

resurser, vårdpersonalens 

förhållningssätt gentemot den äldre 

patientens upplevelser och patientens 

möjlighet till stödjande närstående. 

K 

II 
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Esmaeili, M. 

Cheraghi, M. A, 

Salsali, M. 

2014 

Iran 

Barriers to Patient-

Centered Care: A 

Thematic Analysis 

Study. 

Syftet var att studera 

sjuksköterskors 

attityder och 

erfarenheter gentemot 

hinder för 

patientcentrerad vård 

inom vården för 

kritiskt sjuka 

patienter.  

 

Kvalitativ explorativ design 

med individuella 

semistrukturerade intervjuer. 

n=21 

(0) 

Patientcentrerad vård hindrades av tre 

faktorer: bristfällig förståelse för 

teamarbete, individuella hinder och 

organisatoriska hinder.  

K 

II 

Frank, C. 

Asp, M. 

Dahlberg, K. 

2008 

Sverige 

Patient participation 

in emergency care- a 

phenomenographic 

analysis of caregivers’ 

conceptions. 

Syftet var att beskriva 

vårdgivares 

uppfattning om 

patientdelaktighet i en 

akutmottagning. 

Fenomenografisk 

forskningsdesign med 

intervjuer baserade på 

livsvärldsteorin. Fyra 

sjuksköterskor, fyra 

undersköterskor och tre 

läkare intervjuades.  

n=11 

(0) 

Vårdgivarnas uppfattningar om 

patientens delaktighet kan delas in i 

tre beskrivande kategorier: 

vårdare erbjuder möjlighet till 

deltagande, patienter kräver 

delaktighet och ömsesidigt 

deltagande. 

K 

II 

Gallagher, R. 

Fry, M. 

Chenoweth, L. 

Gallagher, P. 

Stein-Parbury, J. 

2014 

Australien 

Emergency 

department nurses’ 

perceptions and 

experiences of 

providing care for 

older people. 

Syftet var att 

undersöka 

akutmottagningens 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

vårda äldre personer. 

Kvalitativ metod. Fyra 

fokusgrupper med 

semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor. 

n=27 

(0) 

Äldre patienter uppfattades som 

särskilt utsatta på akutmottagningen 

och konkurrerande prioriteringar 

minskade sjuksköterskornas förmåga 

till en säker och kvalitativ vård. 

Närstående kan ge ett skyddsnät för 

den äldre patienten på 

akutmottagningen och en gemensam 

förståelse för vården mellan 

sjuksköterskor och närstående 

behöver utvecklas.  

K 

II 

Kolovos, P. 

Kaitelidou, D. 

Lemonidou, C. 

Sachlas, A. 

Zyga, S. 

Sourtzi, P. 

2015 

Grekland 

Patient participation 

in hospital care: 

Nursing staffs´ point 

of view. 

Syftet var att studera 

omvårdnadspersonale

ns uppfattning om 

patientdelaktighet 

samt vilka faktorer 

som påverkar det. 

Tvärsnittsstudie med 

kvalitativ och kvantitativ 

design.  

n=181 

(96) 

Omvårdnadspersonal uppfattar 

patientdelaktighet som 

kommunikation, information, 

följsamhet och delat beslutsfattande. 

Delaktigheten påverkas av bland 

annat av vårdkontexten, 

vårdpersonals inställning och 

förmåga samt patientens erfarenhet. 

K 

II 

Muntlin, Å. 

Carlsson, M. 

Barriers to change 

hindering quality 

Syftet var att 

undersöka läkare och 

Kvalitativ metod med en 

explorativ design. 

n= 22 

(0) 

Kvalitetsförbättring i form av mer 

patientcentrerad vård, reducerade 
K 

I 
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Gunningberg, L. 

2010 

Sverige 

improvement: The 

reality of emergency 

care. 

sjuksköterskors 

perspektiv och 

förutsättningar för 

kvalitetsförbättring på 

akutmottagningen 

baseras på resultat 

från en tidigare 

patientundersökning . 

Fokusintervjuer på en 

akutmottagning med läkare 

och sjuksköteskor. 

väntetider och bättre smärtlindring. 

Hinder för kvalitetsförbättring var:  

patienten ses som ett objekt eller ett 

problem; läkare och sjuksköterskor 

tillhör olika organisationskulturer; 

sjukhusets organisation hindrar 

optimalt flöde av patienter och 

kvalitetsförbättringar. 

Nolan, L. 

2007 

Irland 

Caring for people 

with dementia in the 

acute setting: A study 

of nurses’ views. 

Syftet är att studera 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda äldre patienter 

med demens i ett 

akutsjukhus.  

Intervjustudie med 

sjuksköterskor. 

n=7 

(0) 

Sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda äldre patienter med 

demenssjukdom i akuta kontexter 

resulterade i tre kategorier; den 

verkliga vården, skillnaden mellan 

patienter med demenssjukdom som är 

agiterade och aggressiva gentemot 

patienter med demens som inte är det, 

samt betydelsen av vården. 

K 

II 

Ross, H. 

Tod, M. A. 

Clarke, A. 

2014 

Storbritannien 

Understanding and 

achieving person-

centred care: the 

nurse perspective. 

Syftet var att 

presentera 

sjuksköterskors 

förståelse och faktorer 

som underlättar 

personcentrerad vård i 

en akutmedicinsk 

avdelning. 

Semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor. 

n=14 

(0) 

Sjuksköterskor hade en tydlig 

förståelse för personcentrerad vård i 

förhållande till deras arbete. De 

bekräftade vikten av relationer, 

personliga egenskaper hos personal 

och respekten för principerna i 

personcentrad vård som de strävat 

efter för att tillhandahålla säker och 

högkvalitativ personcentrerad vård. 

K 

I 

Sahlsten, M. J. M. 

Larsson, E. I 

Sjöström, B. 

Plos, K. A. E 

2009 

Sverige 

Nurses strategies for 

optimising patient 

participation in 

nursing care. 

Syftet var att studera 

sjuksköterskors 

förfarande gällande 

stimulering och 

optimering av 

patientdelaktigheten i 

omvårdnaden. 

Tre fokusgruppintervjuer 

med sjuksköterskor på 

sjukhus. 

n=16 

(2) 

Tre huvudkategorier identifierades 

för att stimulera och optimera 

patientdelaktighet; att skapa ett tätt 

samarbete, att lära känna personen 

samt att stärka förmågan till 

egenvården. 

K 

I 

Slatore, G, C. 

Hansen, L. 

Ganzini, L. 

Press, N. 

Osborne, L. M. 

Chesnutt, S. M. 

Communication by 

nurses in the intensive 

care unit: Qualitative 

analysis of domains 

of patient-centered 

care. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

kommunikationssätt 

utifrån den teoretiska 

ramen för 

Etnografiska observationer 

och semistrukturerade 

intervjuer med 

sjuksköterskor. 

n=54 

(1) 

Sjuksköterskans kommunikation 

involverar biopsykosociala aspekter, 

patienten som person, vårdpersonal 

som person, att dela makt och ansvar 

samt den terapeutiska 

överenskommelsen. Sjuksköterskans 

K 

II 
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Mularski, A. R.  

2012 

USA 

patientcentrerad vård. roll i kommunikationen handlade 

även om att förmedla information 

mellan läkare, patienter och deras 

närstående.  

Tobiano, G. 

Bucknall, T. 

Marshall, A. 

Guinane, J. 

Chaboyer, W. 

2015 

Australien 

Nurses’ views of 

patient participation 

in nursing care. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor syn på 

patientens delaktighet 

i omvårdnaden på 

medicinska 

avdelningar. 

Kvalitativ metod med 

tolkande design. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med 

sjuksköterskor från fyra 

olika medicinska 

avdelningar på två 

akutsjukhus. 

n=20 

(0) 

Sjuksköterskor syn på patientens 

delaktighet omfattade fem teman: 

erkännande av patienten som en 

partner, hantera risker, aktivera 

deltagandet, hindrande faktorer för 

deltagande och att komma till insikt 

om patientens deltagande. 

K 

I 

Walker, W. 

Deacon, K. 

2016 

Storbritannien 

Nurses’ experiences 

of caring for the 

suddenly bereaved in 

adult acute and 

critical care settings, 

and the provision of 

person-centred care: 

A qualitative study. 

Syftet var att 

undersöka 

omvårdnads 

interventioner vid 

personcentrerad vård i 

samband med dödsfall 

på vuxenakuten och 

intensivvården. 

Kvalitativ metod med en 

deskriptiv explorativ design. 

Gruppintervjuer och en 

individuell intervju med nio 

sjuksköterskor och en 

undersköterska verksamma 

inom akutsjukvården, 

hjärtsjukvården och 

intensivvården.  

n=10 

(0) 

Resultatet beskriver personcentrerade 

interventioner samt faktorer som 

påverkar i vilken utsträckning 

personcentrerad vård bedrevs vid 

plötslig död. 

K 

I 

Källa. Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006, sid 84). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
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