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SAMMANFATTNING  

 

För att äldre ska kunna åldras med värdighet och med en ålderdom som innefattar 

välbefinnande och självbestämmande bör omvårdnaden vara personcentrerad. En 

personcentrerad omvårdnad ser till personen som individ och inte till personens sjukdomar 

och diagnoser. Personcentrerad vård utgår från att varje person är en fri individ och att 

omvårdnadsbehovet är individuellt. Sjuksköterskans roll i en personcentrerad omvårdnad är 

att genom sin arbetsledande funktion omse att personalen har kunskap samt att leda 

personalen i att utgå från patientens synsätt. Sjuksköterskan och personalen bör bygga upp en 

relation både med den boende och med dennes anhöriga och närstående för att få möjlighet att 

ta del av patientens livsberättelse. En livsberättelse har stor betydelse för att personen och inte 

sjukdomen står i centrum. Livsberättelsen bidrar också till att lägga grunden för ett 

gemensamt synsätt inom omvårdnaden. Referensramen som använts är De 6S:n som är en 

modell för personcentrerad palliativ vård. Genom att använda ett personcentrerat synsätt 

redan vid inflyttning på vård och omsorgsboende kan omvårdnaden anpassas till personens 

behov och önskemål.  

 

Syftet med studien var att belysa främjandet av personcentrerad omvårdnad med stöd av 

modellen De 6 S:n. Till denna studie valdes som metod en litteraturstudie. Tretton 

vetenskapliga artiklar valdes ut och granskades. Artiklarna söktes i två databaser, utifrån 

relevanta sökord i Cinahl och PubMed. Resultatet visade att genom att utgå från personens 

önskemål och införliva livsberättelsen som en del i den personcentrerade vården ökade den 

upplevda livskvalitén hos den äldre människan. Slutsatsen visar även att en personcentrerad 

vård ger en möjlighet till en ökad livskvalité och främjar möjlighet till ett värdigt liv för den 

äldre människan. För att göra detta möjligt för äldre människor är det viktigt att vård och 

omsorgspersonal är lyhörda för den äldres integritet och stödjer den äldre i att skapa en 

meningsfull vardag. 

  

Nyckelord: Personcentrerad omvårdnad, livsberättelse, äldre och vård och omsorgsboende. 

 

 

 



                       

 

ABSTRACT 

For the elders to age with dignity and with an old age that consist of comfort and self-

determination, care should be person-centered. A person-centered care sees the person as an 

individual and not to the disease and diagnostics of the person. A person-centered care is 

based upon the free individuality of every person and that the need of care is individual. The 

role of the nurse in a person-centered care is to through its managerial, make sure that the 

staff have the right knowledge and lead the staff based on the patient’s perspective. The nurse 

and the staff should build a relationship with both the patient and its relatives, for a better 

possibility to take part of the patient’s life story. A life story has a large meaning because the 

person gets to be the focal point and not the disease. The patient story also contributes to the 

basis of a united perspective within care. The framework of qualification that has been used is 

the 6 S which is a model for a person-centered palliative care. By using a person-centered 

approach already when moving to a nursing and care homes may care tailored to individual 

needs and preferences. 

The purpose of this study was to clarify the advance of person-centered care with the support 

of the 6 S model. The method chosen for this study was literary study. Thirteen scientific 

articles were chosen and examined. The articles were searched in two databases, PubMed and 

Cinahl, where search words were leading the searches. The result shows that the life story 

may contribute to a percept higher life quality by following the wishes of the person. The 

conclusion in this study shows that a person-centered care gives the possibility of a higher life 

quality for the elderly. The conclusion also shows that a person-centered care provides an 

opportunity for increased quality of life and promotes the opportunity for a dignified life for 

the older man. To make this possible for older people it is important that health care staff are 

attentive to the elderly person's integrity and support the elderly in creating a meaningful life. 

Keywords: Person-centered care, life story, elders and care homes.   
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INLEDNING  

Sverige och stora delar av världen har idag en kontinuerlig ökning av äldre personer i 

befolkningen. Åldrandet kan vara en tid av hälsa men åldrandet kan också innebära en ökad 

risk för att drabbas av sjukdom vilket kan innebära ett ökat behov av vård och omsorg. Ökad 

sjuklighet bland äldre personer bidrar till att behovet av kunskap och utbildning inom såväl 

akutsjukvård som inom vård- och omsorgsboenden ökar. All vård och omsorg ska utgå från 

den enskilda personen och dennes förutsättningar. Att ge personcentrerad vård till äldre kan 

möjliggöra ett ökat välbefinnandet för den äldre personen.  

BAKGRUND 

 

Social definition av äldre 

Enligt World Health Organization 2014) används ofta av definitioner som kronologisk ålder 

eller sociala / kulturella / funktionella markörer av demografer, sociologer, antropologer, 

ekonomer och även forskare. Det saknas en accepterad och acceptabel definition av vid vilken 

ålder människan betraktas som äldre. Den konsensus som råder idag beskriver den 

samhälleliga definitionen utifrån den ålder som en person blir berättigad till lagstadgad 

pension. De flesta av väst världens länder har accepterat den subjektiva kronologiska åldern 

av 60 eller 65 som en definition av "äldre person". Det tenderar att vara den ålder då man 

vanligen går i pension i de utvecklade länderna och i enlighet med nationella lagar och 

förordningar.  

Enligt World Health Organization [WHO] (2016) kommer antalet personer över 60 år 

nästintill att fördubblas mellan åren 2015 och 2050. Mellan 2015 till 2050 kommer en ökning 

av äldre över 60 år att ske från cirka 12 % till 22 % vilket motsvarar en ökning från 900 

miljoner till 2 miljarder människor. Äldre människors hälsa och välbefinnande är lika viktigt 

som hälsa och välbefinnande vid övriga åldrar i livet, dock kan äldres särskilda fysiska och 

psykiska behov kräva fler förebyggande insatser samt ökade omvårdnadsinsatser jämfört med 

övrig befolkning. Äldres psykiska ohälsa kan förebyggas genom att främja ett aktivt och 

hälsosamt åldrande i gemenskap med andra. Genom att skapa levnadsförhållanden och 

miljöer som stödjer välbefinnandet och att tillse att de äldre har de resurser som krävs för att 

tillgodose sina grundläggande behov. En god allmän vård och omsorg är viktigt för att främja 

äldre människor hälsa, förbygga sjukdomar och hantera kroniska sjukdomar. Genom att rikta 

utbildning i vård av äldre personer ges förutsättningar för vårdgivare och samhälle att 

förbereda och utforma en hållbar politik för långtids- och palliativ vård och omsorg. Det är 

angeläget för att kunna möta det ökande antalet äldre personer som förväntas inom de 

närmaste åren.    

Vård och omsorg reglerad i lag 

Målet med hälso- och sjukvårdslagens (1982:763) stadgar är en god hälsa och en vård på lika 

villkor för hela befolkningen. Vidare ska hälso- och sjukvården bedrivas så att den uppfyller 

kraven på god vård. Detta innebär att den ska tillgodose patientens behov av trygghet under 

vård och behandling. Hälso- och sjukvården ska vara lätt tillgänglig, och bygga på patientens 

självbestämmande och integritet. Den ska också främja goda kontakter mellan patienten och 

hälso- och sjukvårdspersonal, samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och säker vård. 

I Socialtjänstlagen (2001:453) första kapitlet står att målet för socialtjänsten i samhället är att 

genom respekt se till att människan är fri och obunden. Beslut som gäller individen ska tas av 

individen själv och vara anpassade efter individens egna önskemål. I Patientlagen (2014:821) 
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stadgas att patienten har rätt till information om sitt hälsotillstånd, vilka behandlingsmetoder 

som kan vara aktuella, tidpunkt för vård, information om hur behandlingen går till och om 

eventuella risker och biverkningar. Patienten ska ges information om alternativa 

behandlingsalternativ och vid önskemål erbjudas en ny medicinskt bedömning. Information 

som ges till patienten ska anpassas till mottagaren och den som ger information ska försäkra 

sig om att mottagaren förstår det som sägs och förstår betydelsen av informationen. I 

planeringen av vården ska patienten vara delaktig i största möjliga omfattning. 

Värdegrund 

I Socialstyrelsen skriver i allmänna råd (SOSFS 2012:3) att värdegrunden i omsorg om äldre 

ska ha som mål att individen ska ha möjlighet att leva ett värdigt liv och den ska också främja 

välbefinnande. Ett värdigt liv förutsätter att insatserna som ges till äldre personer är av god 

kvalitet och att den äldres privatliv och integritet respekteras. Insatserna ska vara 

individanpassade och ges individanpassat och på ett sätt att de stödjer de äldre i deras 

självbestämmande och skapar möjlighet att vara delaktiga i omvårdnaden som ges. Det krävs 

en lyhördhet för individens uttryck för självbestämmande och även ha ett förhållningssätt som 

personal med stöd i individens upplevda behov och uppfattning om trygghet och 

meningsfullhet. Enligt Wiklund (2003) är välbefinnande en personlig subjektiv upplevelse.  

Välbefinnande är personens inre upplevelse och är unik och personlig. Franklin, Ternestedt & 

Nordenfelt (2006) påvisar i sin studie att personalens förståelse och tolkning av begreppet 

värdighet har en avgörande betydelse för hur omvårdnaden utförs och också uppfattas vilket 

påverkar den boendes erfarenhet och upplevelse av kvalitén på omvårdnaden som ges på 

boenden. Franklin et al. (2006) beskriver de boendes behov av att bli sedda och respekterade 

av omvårdnadspersonalen för den person de är, för att bibehålla känslan av värdighet. För att 

ge en person stöd i dennes strävan efter och upplevelse av personlig integritet och värdighet 

krävs ett intresse från den andre och en vilja att lära känna personen som den komplexa helhet 

hon som människa är. Som en del i att möjliggöra detta förhållningssätt och för att kunna 

uppnå detta behöver omvårdnadspersonalen ges möjlighet till reflektion över innebörden av 

begreppet värdighet och hur verksamheten kan arbeta med detta, även fortbildning och 

kunskap är centralt för lärande och utveckling.  

Personcentrerad vård       

Ekman och Norberg (2013) menar att personcentrerad vård utgår ifrån att varje person är en 

fri individ och att omvårdnadsbehovet är individuellt. När insatser planeras bör den enskilda 

personen involveras och respekteras. Cronenwett et al.(2007) definierar personcentrerad vård 

som ett möte där sjuksköterskan visar en medkänsla och där hänsyn tas till personens behov. 

Vården samordnas med respekt för den boende och dennes preferenser, värderingar och 

behov. Cronenwett et al.(2007) menar att det finns ett samband mellan sjuksköterskors 

utbildning och kvalitet i vården. Det är av betydelse att sjuksköterskor redan i sin 

grundutbildning få lära sig vikten av personcentrerad vård ur ett patientperspektiv. I vård och 

omsorg om äldre beskrivs personcentrerad vård som en “Golden Standard” och ses som 

synonymt med kvalitet i vården (Brooker 2004, McCormack & McCance 2010).  

 

Ross et al. (2015)  menar att sjuksköterskan i det dagliga arbetet kan ha en förförståelse av 

vad personcentrerad vård är. Det genom att sjuksköterskan uppmärksammar detaljer runt en 

patient som sedan utgör ramen av vården runt patienten. Fortfarande kan det vara så att när 

sjuksköterskan ser på en person så är det först och främst en patient som sjuksköterskan ser. 

Sjuksköterskan ser inte en person med ett socialt nätverk. Orsaken till detta kan vara att 

sjuksköterskan alltid måste se till den akuta omvårdnaden i första hand. 



                       

3 

 

Personcentrerad vård utgår alltid från patientens berättelse om sin upplevelse av situationen. 

Sjuksköterskans och övrig hälso- och sjukvårdspersonals uppgift är att lyssna till patientens 

berättelse för att sedan sammanfatta den. Svårigheten i uppgiften med att samla in mycket 

fakta om patienten är att samtidigt skydda patientens integritet. En patients berättelse handlar 

inte bara om att lyssna till patienten, som sjuksköterska är det även viktigt att observera och 

samla in information från anhöriga och närstående samt från övrig hälso-och 

sjukvårdpersonal. Hälso-och sjukvårdens personal har även som uppdrag att hjälpa patienten 

att identifiera och stödja de resurser som patienten behärskar i sitt dagliga liv (Ekman & 

Norberg, 2013). 

Personcentrerad vård kan beskrivas som ett partnerskap mellan patienter, anhörigvårdare och 

professionella inom vård och omsorg. Basen är alltid patientens berättelse, och med den som 

grund och övriga undersökningar skrivs en hälsoplan, med mål och strategier för 

genomförande och uppföljning. Tre nyckelbegrepp är bärande, dessa är partnerskap, 

patientberättelse och dokumentation. Den centrala delen är partnerskap och inbegriper 

ömsesidig respekt för varandras kompetens och kunskap också för patientens och närståendes 

kunskap och erfarenhet av hur det är att leva med sjukdomen, här ingår också hälso- och 

sjukvårdsprofessionernas kunskap om vård, behandling eller rehabilitering som är en mer 

generell kunskap. Patientberättelsen utgör en förutsättning för den personcentrerade vården. 

Det är utifrån patientens egen berättelse vården och omsorgen planeras och 

överenskommelsen ska dokumenteras i form av en hälsoplan med mål och strategier för 

genomförande och plan för uppföljning vilket är den tredje komponenten (Centrum för 

personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, 2016). 

 

Enligt McCormack et al. (2010)  krävs det en kontinuerlig utveckling för att en 

personcentrerad vård ska fungera. Författarna till studien menar att en utvecklande 

teamkänsla, en bra hantering av arbetsbelastning, en bra tidsplanering och goda relationer i 

personalgruppen bidrar till en kultur på arbetsplatsen som ger utrymme för personcentrerad 

vård. För att bibehålla en personcentrerad inriktning på arbetsplatsen krävs att arbetsledningen 

främjar möjligheter till detta genom att bland annat vara tillåtande till förändringar. För 

sjuksköterskan kan ett reflekterande lärande mellan teori och praktik bidra till att utveckla en 

medvetenhet av eventuella behov till förändringar. Sjuksköterskans arbetsroll i en 

personcentrerad vård bygger till stor del på att arbeta i en lugn miljö. En påfrestande 

arbetsmiljö påverkar sjuksköterskan negativt och konsekvensen kan bli att hon inte har 

möjlighet att utgå ifrån en personcentrerad vård. Om mindre fokus läggs på akut omvårdnad 

ökar det möjligheten för sjuksköterskan att engagera sig i personcentrerade relationer.    

Sjuksköterskan har ansvaret att för den personcentrerade vården genom sin arbetsledande roll 

enligt Ekman och Norberg (2013). Om arbetsledningen inte utgår från personcentrerat 

ledarskap har personalen svårt att arbeta efter att vården ska vara personcentrerad. 

Sjuksköterskans ansvar är att personalen har rätt kunskap, rätt kompetens och att guida 

personalen till att förstå vikten av att utgå från patientens synsätt. 

Coulourides Kogan, Wilber & Mosqued (2016) skriver att det har skett en stor förändring i 

hur omvårdnaden inom hälso- och sjukvården utförs i jämförelse med tidigare genom 

införandet av personcentrerad vård. I personcentrerad vård involveras patienten i planeringen 

av behandlingen samt i sjukdomens behandling. Detta genom att föra en diskussion med 

utgångspunkt från patientens behov, värden och prefenser. Genom att använda 

personcentrerad vård främjas livskvalité i vården. Den möjliggör en ökad upplevelse av 

tillfredsställelse hos patienten. 
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Att få personcentrerad vård att fungera kräver att sjuksköterskan bygger upp en relation och 

en dialog med patienten och patientens familj. En bra relation bygger på att sjuksköterskan är 

vänlig och tillgänglig för detta. Sjuksköterskan behöver ta sig tid att lyssna och samtala med 

patient, anhöriga och närstående. Sjuksköterskan ska även involvera patient, anhöriga och 

närstående i planering av vården. Att personalen arbetar tillsammans i ett team runt patienten 

ökar kvalitén på vården och gör att en personcentrerad omvårdnad fungerar (Ross et al. 2015).  

Ekman och Norberg (2013) skriver att en personcentrerad vård ska utgå ifrån att människan är 

fri och därför ska människan bemötas som en fri och värdig person. Personcentrerad vård 

innebär inte att människan är oberoende av hälso-och sjukvård utan att förhållandet mellan 

människan och vården är byggd på en ömsesidig respekt från båda håll. En ömsesidig respekt 

leder till att omvårdnadspersonalen lättare kan planera den fortsatta omvårdnaden, genom att 

lyssna och ta in vad patienten berättar. 

 

Edvardsson, Sandman & Rasmusson (2008) har utvecklat mätinstrumentet Person-centred 

Climate Questionnarie-Patient (PCQ-P) med syfte att mäta och på ett lätt sätt jämföra hur 

olika områden uppfattas samt identifiera brister där insatser kan göras inom personcentrering. 

I mätinstrumentet ingår att utvärdera insatsen och dess effekter samt att utforska sambandet 

mellan personcentrering, åtgärder och välbefinnande.  

Förändrat synsätt på patientens kompetens  

Tidigare utfördes vården med utgångspunkt att patienten skulle vara passiv och inte delta i 

planeringen av sin egen vård. I den personcentrerade vården idag utgår man istället ifrån att 

patienten aktivt ska delta i planeringen gällande sin egen vård (Ekman & Norberg, 2013). 

Hedman (2014) menar att tidigare fick patienten inte information om vad som stod i 

journalen, det var oftast hemligt. Om och när patienten fick reda på vad som var orsaken till 

sjukdomstillståndet var det för att anhöriga eller närstående berättade det.  På 1960-talet var 

läkaren en person som varken patient, personal eller anhöriga ifrågasatte, läkaren behandlades 

med stor respekt.  

 

Tidigare inom äldrevården hade sjuksköterskan inte samma tillgång till forskning som de har i 

dag. Sjuksköterskans roll var tidigare att utföra sina arbetsuppgifter enligt gällande rutiner. 

Dagens sjuksköterska har en mer komplex arbetsuppgift. Att arbeta som sjuksköterska i dag 

inom äldrevården innebär inte enbart att ta hand om patienten utan också att inkludera 

anhöriga och närstående, dokumentera och samarbeta med andra yrkesgrupper (Hunter & 

Levett-Jones, 2010).  

 

Ekman & Norberg (2013) menar att ett nytt synsätt inom hälso-och sjukvården behöver 

arbetas fram som innebär att vården som ska ges bör vara med utgångspunkt från patienten 

och patientens anhöriga och närstående. För att hälso-och sjukvårdens personal ska få 

möjlighet att arbeta med personcentrerad vård behöver hierarkin mellan olika personalgrupper 

inom hälso-och sjukvården försvinna. Personcentrerad vård bygger på att olika yrkesgrupper 

inom hälso-sjukvården är aktiva och involverade i patientens fortsatta planering genom 

hälsoplanen (Ekman & Norberg, 2013). När olika yrkeskategorier inom sjukvården 

samarbetar kan också förtroendet öka dem emellan. Det ökade förtroendet skapar en mer 

öppen kommunikation som bidrar till att patientsäkerheten ökar (Jones & Jones, 2011). 

 

Ekman, Norberg och Swedberg (2013) menar att när personcentrerad vård ska införas i hälso-

och sjukvården så handlar ofta motargumenten om att det kostar mycket pengar och att det är 

tidskrävande. Det har visat sig att motargumenten inte stämmer. Tvärtom har det visat sig att 
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vårdtiderna kortas och patienten upplever en ökad trygghet med personcentrerad vård. Detta 

bidrar sammanlagt till en kostnadsminskning för vården.  

Ur patientens synvinkel 

Inom hälso-sjukvården används ordet patient om en person som är beroende av vård eller 
omvårdnad. Att benämna en person som patient gör indirekt att personen hamnar i underläge 

gentemot personalen inom hälso- och sjukvården. I mötet mellan personal och patient ska 

detta tas i beaktning så att mötet blir jämlikt (Hedman, 2014). Kristensson Uggla (2014) 

menar att det finns komponenter som kan bidra till att patienten hamnar i underläge i 

kontakten med sjukvården. En komponent är det institutionella underläget som gör att man 

placeras längst ner i organisationen inom vården, hierarkin är stark inom sjukvården. En 

annan komponent är det existentiella underläge som utgår från att man söker vård på grund av 

att man inte mår bra. Utsattheten och sårbarheten är en annan komponent som för patienten 

kan innebära en upplevelse av att befinna sig i ett underläge då personalen oftast har en 

profession att luta sig emot.  

Yoon, Roberts, Grau & Edvardsson (2015) påvisade i sin studie om utvärdering av 

personcentrerad vård att tre huvudfaktorer upplevdes vara viktiga i upplevelsen av den 

personcentrerade vården. Dessa faktorer var gästfrihet, trygghet och vardagsliv. Boende 

uppgav också att det var viktigt att kunna prata med personalen och att de blev lyssnade på. 

Det var också viktigt att känna sig välkommen och att personalen gjorde ”det där lilla extra”. 

Att få möjlighet att välja själv hade också stor betydelse, möjlighet att välja kläder eller att få 

välja vilken mat man önskade. Med trygghet menade boende att personalen kom när de var i 

behov av hjälp, att personalen hade tid för dem och att de fick en god omvårdnad. Det var 

också viktigt med en hemtrevlig miljö gärna med utsikt och konst. Det boende uppgav att 

miljön var viktig då den kan få en att tänka på annat än till exempel sjukdomar och andra 

otrevligheter. 

Livsberättelsen 

Den personcentrerade vården innehåller tre olika delar som bidrar till att bekräfta och se till 

att livskraften hos människan bibehålls. De tre delarna är livsberättelse, överenskommelsen 

mellan patienten och personalen och den tredje är att den gemensamma planen följs och finns 

dokumenterad.  En livsberättelse är en berättelse som berättas av personen som kan och 

känner sig och sin sjukdom bäst. Denna berättas ofta av patienten tillsammans med anhörig 

och närstående under ett tillfälle och då till en hälso- och sjukvårds personal. För hälso-och 

sjukvårds personal är det viktigt att under samtalet vara lyhörd och följsam. Att ställa öppna 

frågor och låta patienten, anhöriga och närstående fritt berätta (Ekman et al. 2013).  

Betydelsen av att upprätta en livsberättelse är stor. Livsberättelsen bidrar till att personen 

kommer i centrum och inte sjukdomarna eller diagnoserna. Berättelsen har flera betydelser. 

En betydelse är att den bidrar till att perspektivet ändras från den traditionella synen på 

sjukdomen som är att ställa diagnos och behandla sjukdom eller åkomma till att ta del av 

patientens erfarenhet av sin egen situation (Kristensson Uggla, 2014). En annan betydelse är 

att när berättelsen berättas lägger den grunden till en gemensam uppfattning om den aktuella 

situationen och öppnar upp till diskussion om planeringen och behandling för framtiden. 

Denna gemensamma stund mellan patienten som person och hälso- och sjukvårds personal 

kan även inkludera anhöriga och närstående som också blir delaktiga i informationen och 

besluten. Att även dokumentera informationen är en viktig del av livsberättelsen. Denna del är 

inte lika utvecklad som de övriga delarna, vilket kan bero på den etiska frågan om integritet 

enligt Kristensson Uggla (2014).  
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Parahoo, Whall, Colling & Nusbaum (2006) beskriver vikten av att inhämta kunskap om 

patientens tidigare historia. Den djupare förståelsen om hur patientens levt sitt tidigare liv 

fungerar som ett stöd för personalen i mötet med patienten. Också Janes, Sidani, Cott & 

Rappolt (2008) beskriver hur personal genom att använda sig av personcentrerad vård kan få 

en djupare förståelse för den boendes livshistoria. Förståelsen och kunskapen om personen 

kan användas i arbetet med att stödja personens självbild och möjlighet till självständighet. 

Betydelsen av att personalen har kunskap om patientens levnadshistoria påvisar även Rasin & 

Kautz (2007). I studien framkommer att de personer i personalgruppen som tar del av 

patientens levnadsberättelse och har vetskap om deras behov tillhandahåller i högre grad en 

personcentrerad vård.  

Teoretisk referensram De 6 S:n, en modell för personcentrerad palliativ vård 

Enligt Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed (2012) är döden inte bara ögonblicket då 

döden inträffar utan kan sträcka sig under en längre tidsperiod. Palliativ vård omfattar två 

olika faser, den tidiga palliativa fasen och den sena palliativa fasen. Den tidiga palliativa fasen 

kan vara i månader eller år innan döden inträffar och kan vara aktuell när inflyttning sker till 

vård och omsorgboende. Den sena palliativa fasen kan röra sig om månader, veckor eller bara 

dagar. Enligt Ternestedt et al. (2012) används De 6 S:n idag på flera olika platser i landet, 

främst inom palliativ vård men även inom vård och omsorg av äldre.  De 6 S:n utgår från sex 

frågor som formulerats rörande en människovärdig död. Ternestedt et al. (2012) menar att 

miljön och vårdkulturen inom vilken vårdandet utformas har stor betydelse för patientens 

självbild och välbefinnande vid livets slut. Den kan vara både främjande och hindrande för 

patientens möjligheter att leva ett så bra liv som möjligt vid livets slut. Vidare beskriver 

Ternestedt et al. (2012) hur De 6 S:n knyter an till de begrepp som ofta benämns som 

omvårdnadens metabegrepp: människa, hälsa, vårdande och miljö. Människan, personen och 

dennes självbild är kärnan i den modell för personcentrerad vård som De 6 S:n utgör. Det är 

patientens behov och perspektiv på världen som ska styra vårdens utformning givet att dessa 

är i linje med vetenskap och beprövad erfarenhet, lagar, etik och de resurser som finns till 

förfogande.  De 6 S:n bygger på en humanistisk människosyn där människan ses som en 

tänkande, kännande, social och meningsskapande varelse med möjligheter till livslång 

utveckling. Människovärdet är relaterat till synen på människan som person och inte enbart 

till henne som aktör, det vill säga vad hon presterar och gör. En sådan utgångspunkt blir 

central i vårdandet av människor under en fas i livet när olika förmågor avtar. Till de 

mänskliga grundvillkoren hör även beroende av andra under livscykeln. Under vissa perioder 

i livet är vi huvudsakligen mottagare av omsorg och under andra perioder givare eller både 

givare och mottagare av omsorg (Ternestedt et al., 2012). 

De 6 S:n och personcentrerad vård 

I en personcentrerad vård är patienten som person en given utgångspunkt. I personbegreppet 

ingår också personer som är viktiga för patienten. Vid planeringen och genomförandet av 

personcentrerad vård utgör patientens berättelse om sig själv, sitt tidigare liv, sin aktuella 

hälsostatus och sina tankar om och känslor inför framtiden viktiga utgångspunkter 

tillsammans med vårdarnas kunskaper och de resurser som står till vårdens förfogande. För att 

säkra patientens perspektiv är patientens bild och upplevelser av sig själv och sin situation, 

självbilden, den givna och självklara utgångspunkten för vården. Patientens bilder och 

upplevelser måste respekteras. Vårdaren kan dock inte ge en vård som inte är i 

överensstämmelse med vetenskap, beprövad erfarenhet, etiska koder och gällande lagar 

(Ternestedt et al., 2012).  



                       

7 

 

Självbilden utgör det första S:t. De övriga S:n, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang samt val av strategier i mötet med döden, är alla relaterade till 

självbilden. Ternestedt et al. (2012) menar att De 6 S:n är en avspegling av vem personen är, 

samtidigt som de enskilda S:n också återverkar på hur personen uppfattar sig själv. Trots ett 

helhetsperspektiv på människan finns det skäl att utifrån ett teoretiskt och analytiskt 

perspektiv försöka tydliggöra vad som är vad, att särskilja fysiskt, psykiskt, socialt och andligt 

eller existentiellt lidande respektive välbefinnande för att främja helheten. Vidare kan De 6 

S:n beskrivas som olika dimensioner av en helhet och här vid representera olika behov. 

Självbilden beskrivs som det kitt som håller de övriga S:n och personen samman. Hur kan 

personen stödjas i att bevara en så positiv självbild som möjligt? Vem är personen och vad är 

viktigt för henne eller honom? (familj, arbete, fritidsintressen och livsåskådning). Hur 

uppfattar personen sin sjukdom/prognos och de förluster som sjukdomen innebär? Målet är att 

utifrån den enskilda personens behov och vilja, främja personens möjligheter att kunna bevara 

en så positiv självbild som möjligt och att kunna delta i vardagslivet på ett så optimalt sätt 

som möjligt (Ternestedt et al., 2012).   

 Självbestämmandet speglar patientens psykologiska behov och behovet av att får vara en 

aktiv medaktör i sitt eget liv. Målet är att utifrån den enskildes behov och vilja främja 

personens självbestämmande och självständighet i vardagen. Vad är viktigt att själv bestämma 

om när det rör innehållet i vardagen? Hur vill personen vara delaktig i vårdens planering? Hur 

kan personens självständighet och självbestämmande främjas? Vem fattar besluten när 

personen själv inte orkar eller kan? (Ternestedt et al., 2012).  

Sociala relationer speglar patientens sociala behov. När det gäller sociala relationer är det 

viktigt att stödja patienten så att hon utifrån sin egen vilja kan bevara viktiga relationer så att 

hon ges möjlighet att umgås med närstående och vänner på det sätt hon själv önskar och 

utifrån vad som är möjligt. Viktiga relationer ger möjlighet till spegling och upprätthållande 

av den egna självbilden. Närstående kan också ofta finnas som stöd och givare av omsorg, 

varför det är viktigt att stödja de närstående så att de mår så bra som möjligt (Ternestedt et al., 

2012).  

Sammanhang och val av strategier i mötet med döden speglar patientens existentiella och 

andliga behov. Att få känna tillhörighet och få berätta om sitt levda liv har samband med 

patientens livsåskådning och livstolkning. Målet är att utifrån den enskilda personens behov 

och vilja främja en känsla av sammanhang. Hur ser personen på sin aktuella livssituation och 

sitt levda liv? Vill personen tala om sitt levda liv med någon ur personalen? Vill personen 

förmedla sin berättelse om sitt levda liv eller delar av detta till någon närstående? Hur kan tid 

för detta frigöras? Hit hör också valet av strategier och förhållningssätt inför mötet med egna 

döden i den mån sådana val är möjliga. Målet är att utefter personens behov och vilja främja 

personens möjligheter att förhålla sig till den annalkande döden på sitt eget sätt. Hur tänker 

personen inför sin begränsade framtid? kommer döden ur personens perspektiv för tidigt, för 

sent, eller vid rätt tid? är det något personen önska tala om? önskar personen förbereda sig 

eller andra på något särskilt sätt? vill personen planera sin begravning eller närståendes 

framtid? Önskar personen lämna spår efter sig såsom en personlig gåva eller likande? 

(Ternestedt et al., 2012). 

För att kunna bevara sitt själv, sin självbild och kunna leva ett så bra liv som möjligt är en 

optimal symtomlindring central. I modellen används S:t symtomlindring huvudsakligen för att 

belysa fysiskt lidande och kroppslig omvårdnad. Målet är att utifrån den enskilda personens 

behov och vilja främja möjligheter till en så god symtomlindring som möjligt. Vilka symtom 

har patienten? Vad orsakar symtomen? Hur hanterar personen själv sina symtom? Hur lindras 
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personens symtom? Kan komplementära behandlingsmetoder främja personens 

välbefinnande? Samt vad är god kroppslig omvårdnad för personen? (Ternestedt et al., 2012).  

 

Problemformulering 

Ett centralt mål är att den äldres privatliv och integritet respekteras och upprätthålls. Patienten 

ska i möjligaste mån medverka i sin egen vård och dess planering. Insatserna som ges ska 

utformas för att stödja de äldres självbestämmande och delaktighet i den individanpassade 

omvårdnaden. Det förhållningssättet kan generera en bättre hälsa och en ökad social förmåga 

hos äldre patienter. För att arbeta med, och leda personcentrerad omvårdnad som 

sjuksköterska behövs kunskap om mål och strategier som kan användas. De 6 S:n är en 

modell om hur en personcentrerad omvårdnad kan utföras med utgångspunkt från individen, 

och utgöra ett stöd i att identifiera och planera individanpassade omvårdnadsåtgärder.  

SYFTE 
Syftet är att belysa främjandet av personcentrerad omvårdnad av äldre personer (+65), inom 

vård och omsorgsboende med stöd av modellen De 6 S:n.  

METOD 

Ansats och Design 

För att besvara syftet har litteraturöversikt valts som metod. Målet med en litteraturöversikt är 

att genom insamling av artiklar, via analys av densamma besvara en tydligt formulerad 

forskningsfråga (Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med en litteraturöversikt kan vara 

tudelat. En litteraturöversikt kan bidra till att ge undersökaren en överblick av ett 

kunskapsområde med utgångspunkt i problemformuleringen. Litteraturöversikten kan även 

ligga till grund för en sammanställning av kunskapen inom ett ämnesområde för att skapa nya 

riktlinjer (Polit & Beck, 2012). Forsberg & Wengström (2013) skriver att i en litteraturstudie 

inriktar forskaren sig på att analysera vetenskapliga artiklar. En viktig utgångspunkt innan 

studien startar är att det finns tillräckligt med genomförda studier. Dessa ska vara av god 

kvalitet eftersom de ska ligga till grund för bedömning och slutsats i den nya litteraturstudien. 

En litteraturstudie har sin utgångspunkt i befintlig kunskap, där forskningsfrågan ställs till 

litteraturen. Det första steget i processen är att söka information. Därefter följer analys, 

värdering, sammanställning, spridning och tillämpning. 

Urval 

Inklusionskriterier för urvalet var följande: peer reviewed original artiklar skrivna på engelska 

och publicerade under de senaste tio åren. Artiklarna har utgått i från nordiska och 

anglosaxiska förhållanden, samt inkluderade personer över 65 år och personcentrerad 

omvårdnad. Översiktsartiklar och artiklar som var äldre än 10 år exkluderades. Då sökningen 

genomförds granskades artikeltitlar; om de ansågs relevanta lästes abstract och om abstracten 

uppfyll studiens syfte lästes artiklarna i full text. 

Datainsamling      

Grunden i en litteratursökning är sökord. Dessa bestäms efter att problemområdet begränsats. 

Att söka artiklar i olika databaser handlar om att utgå från frågeställningen eftersom den är 

grunden till sökorden. Sökningen görs genom att använda flera eller enstaka sökord. Sökorden 

kan även kombineras med så kallade booleska operatorerna. Då används AND vid två sökord, 

OR för att bredda sökningen och NOT när bara ett sökord ska användas. När en sökning i en 
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databas görs är det viktigt att uttrycka rätt ord i sökningen. Det är därför relevant att ange 

årtals intervall och språket på artikeln samt vilken kategori av forskning som är av intresse 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

Medline och Pubmed är två databaser som används för att söka artiklar i 

omvårdnadsforskning, medicin och odontologi. Databaserna innehåller övervägande 

tidskrifter med vetenskapliga artiklar. Cumulative Index of Nursing and Allied Health 

(Cinahl) är en databas som används för att söka artiklar om omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Cinahl är ett komplement till Medline eftersom Cinahl är mer specifik inriktad på 

omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013).    

Datainsamlingen för denna studie gjordes genom Cinahl och Pubmed. Sökord som användes 

var person-centered, patient-centered care, nursing, care to older people, nursing and care 

home, nursing home, care home, residents, quality care och life story.  

 

Sökning i Pubmed 11/3-16 

Sökord Antal 

träffar 

And Antal 

träffar 

and Antal 

träffar 

And Antal 

träffar 

S 1 
Patient- 

centered 

care 

 

16774 

st 

Care to 

older 

people 

629 st Nursing and 

care homes 

65 st Quality 

care  

26 st 

S 2 
Person- 

centered 

1249 st Care to 

older 

people 

76 st Nursing and 

care homes 

17 st   

 

Valda artiklar i Pubmed 11/3-16 

Sökning Lästa titlar och 

abstract 

Motsvarar 

inte  

syftet  

Valda artiklar 

S 1 26 st 23 st 3 st (1 är redan utskriven i annan 

sökning) = 2 st 

S 2 17 st 14 st 3 st 

 

Sökning i Cinahl 11/3-16 

Sökord Antal  

träffar  

And Antal  

träffar 

And Antal  

träffar 

S 1 
Person- centred and patient- centered 

care 

708 st Residents 42 st Nursing 33 

S 2 3455 Care to 23 st Nursing 3 
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Quality  

Care 

st older  

People 

home 

S 3 
Person – centred 

1226 

st 

To older  

People 

108 st  Care  

home 

14 st 

S 4 
Person- centred care 

395 st Life story 4 st   

 

Valda artiklar i Cinahl 11/3-16 

Sökning Lästa titlar och  

Abstract 

Motsvarar inte 

Syftet 

Valda artiklar 

S 1 33 st 29 st 4 st 

S 2 3 st 2 st 1 st 

S 3 14 st 13 st 1 st 

S 4 4 st 2 st 2 st 

Dataanalys       

Det insamlade materialet analyserades genom att det strukturerades och grupperades, för att 

lättare få en överblick över det insamlade materialet. Varje artikel granskades i fem olika steg, 

artiklarna lästes så att meningsbärande delar kunde identifieras för att därefter grupperas i 

teman och kategorier för att därefter urskilja ett mönster i artiklarna. Först lästes titel och 

abstract, detta för att välja artiklar som svarade mot vårt syfte. Efter det lästes hela artiklarna 

och resultatet, därefter grupperades resultatet i artiklarna. Resultatet delades in i teman och 

kategorier. Genom detta sätt att analysera kunde en överblick av textmassan fås och därmed 

ett strukturerat arbetssätt för att kunna tyda och diskutera gentemot vårt syfte. 

 

I analysen redovisades resultatet med antalet artiklar som hittades i respektive databas och 

antalet som valdes bort. En sammanfattning av artiklar som valts ut till studien presenteras 

genom en matris. Efter sammanfattningen av artiklarna granskades varje artikel enskilt (enligt 

Forsberg & Wengström 2013 ).  

 

I matrisen redovisades artikelns författare, titel och publiceringsår. I matrisen redovisades 

även frågeställningen, metod, design, urval och bortfall. Artikelresultat och slutsats 

redovisades också i redovisningsmallen (enligt Forsberg & Wengström, 2013). 

Forskningsetiska överväganden 

Etiska överväganden är en viktig del av skapandet av vetenskapliga studier (Forsberg & 

Wengström, 2013). Artiklar har inkluderats i studien när relevans till syftet förelegat, utan att 

författarnas egna åsikter och värderingar spelat in. De artiklarna som har använts i studien är 

redan i tidskrifter publicerade artiklar. Genom läsning av artiklarna framgick att de var etiskt 

granskade och godkända av en etisk kommitté alternativt blivit publicerade i tidskrifter där 

villkoret för publicering är att man följer tidskriftens riktlinjer för etiskt godkännande. 
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RESULTAT 

Följande teman har framkommit: en känsla av sammanhang och självbild, personens 

självbestämmande och sociala relationer samt vårdkulturen inom vård- och omsorgsboende. 

Under dessa teman har kategorier formats genom resultatet i artiklarna.  

 

Tema 

 
Kategori 

En känsla av sammanhang och självbild 
 

- Samtal som del i personcentrerad 

vård 

 

- Betydelsen av livsberättelsen  
  

Personens självbestämmande och sociala 

relationer 

- Möjliggörandet faktorer för 

personcentrerad vård 
 

- Hinder och utmaningar i 

personcentrerad vård 
 

- Omvårdnadspersonalens 

förhållningssätt   
 

Vårdkulturen inom vård och 

omsorgsboende 
 

- Organisation och miljö 

- Uppföljning och utvärdering av 

personcentrerad vård 

- Ledarskap 
 

En känsla av sammanhang och självbild 

 

Samtal som del i personcentrerad vård 

Reed & Stanley (2003) visade i sin studie att kommunikation mellan sjukhus och vård och 

omsorgsboende bör bli mer personcentrerad. I sin studie ville författarna utveckla och 

implementera den dagliga vårdplanen till att bli mer personcentrerad så att också 

överrapporteringen mellan sjukhus och vård och omsorgsboende får en mer personcentrerad 

inriktning. Majoriteten av personalen insåg skillnaden mellan det gamla och det nya sättet att 

överrapportera efter implementering. Reed et al.(2003) skriver vidare att den utökade 

informationen om patienten upplevs ge en högre känsla av omhändertagande hos personalen.  

Personalen upplevde att de hjälpt och stöttat den äldre i dennes kommande flytt till vård och 

omsorgsboende genom att skriva en vårdplan. I studiens resultat framkom att när 

sjuksköterskorna inhämtade information till den dagliga vårdplanen insåg han eller hon 

betydelsen av att ställa personcentrerade frågor. Sjuksköterskan uttryckte synpunkter om 

frågorna med personcentrerad inriktning och menade att om dessa blivit ställda redan vid 

patientens ankomst kunde innehållet i vårdplanen kommit patienten till nytta tidigare under 

vistelsen.  

Buckley, McCormack & Ryan (2013) påvisade i sin studie att kommunikation är en av tio 

hörnstenar i utvecklandet av berättelsens betydelse. I denna studie är kommunikation relaterat 

till omvårdnadspersonal, boende, anhöriga, boendemiljö och meningsfullt interagerande med 

omvårdnadspersonalen. Studien påvisade att det fanns en koppling mellan berättelsen och 
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personcentrering. Ramverket består av två huvudkomponenter, den första komponenten 

innefattar fyra grundpelare, dessa är arbetsmiljö, förutsättningar, omvårdnadsprocessen och 

berättelsens betydelse. Den andra komponenten är berättelsens betydelse i praktiken. 

Resultatet i studien visade att berättelsen består av tre olika delar. Första delen innebär att ta 

till vara på personens värderingar av vad de anser vara en god livskvalité enligt dem själva 

och att detta tas med i vårdplanen. Andra delen innebär att ta hänsyn till vem personen var 

tidigare i livet och att respektera och visa en förståelse för detta. Tredje delen är berättandets 

”att göra” som är relaterat till avsiktlig påverkan. Att skapa och bevara en meningsfull tillvaro 

är navet i all mänsklig aktivitet. Att koppla ihop ramverket med berättelsens olika delar skapar 

en möjlighet för personalen att arbeta i berättelsens anda. Det gav också en möjlighet att 

erbjuda en personcentrerad omvårdnad och en vård influerad av berättandets filosofi för 

boende i vård och omsorgsboende.  

I sin studie skriver Savundranayagam (2014) att omvårdnadspersonalen missar möjligheten 

till en personcentrerad kommunikation i det dagliga omvårdnadsarbetet. I den dagliga 

kommunikationen kan personalen ställa frågor till den boende i stället för att säga vad som 

ska göras. Även att tilltala den boende med namn och vara lyhörd till vad den boende säger 

och menar.  

Betydelsen av livsberättelsen 

McKeown, Clarke, Ingleton, Ryan & Repper (2010) har redovisat om vilken påverkan 

berättelsen kan ha, författarna redovisar i sitt resultat att bevararande av självbilden hos 

personer med demenssjukdom har varit ett återkommande tema i studien. Studien visade 

vidare att användandet av livsberättelser var ett hjälpmedel för personalen att se personer med 

demenssjukdom som mer än bara patienter. Personalen uppgav att de fick en ny bild av 

personen med demenssjukdom efter att tagit del av personens livsberättelse och att de 

upplevde att livsberättelsen gav personen bakom patienten en möjlighet att bli hörd samt 

möjlighet för personer med demenssjukdom att få en röst. I studien framkom att personalen 

visade en mindre benägenhet att interagera med personer som ej kan uttrycka sig verbalt. 

Efter att personalen tagit del av livsberättelsen började de att använda ordet person istället för 

patient, författarna menar här att det visar att personalen ändrar sin syn på de boende när focus 

flyttades från patient till person.  

McKeown et al.(2010)  påvisade också att den kännedom personalen får från livsberättelsen 

underlättar i kontakten och ökar förståelsen för personer som kunde upplevas som agiterade. 

Livberättelsen kan bidra till kontinuitet i personens liv och även hjälpa till att belysa 

personens förlorade förmågor. Livsberättelsen innebär att personalen kan få en kunskap och 

en djupare förståelse för vem personen är och detta kan underlätta den dagliga omvårdnaden. 

Livsberättelsen gav också möjlighet för anhöriga att ge en djupare bild av personen bakom 

patienten och för personalen att ta del av den. Också Clarke, Hanson, & Ross (2003) visade i 

sin studie betydelsen av att arbeta tillsammans med en livsberättelse. Detta hjälper inte bara 

till att stärka relationen mellan personal och den boende. Livsberättelsen hjälper också till att 

stärka relationen mellan personalen och den boendes anhöriga och närstående. Deltagarna 

som deltog i studien rapporterade att de upplevde relationen som förändrad till det bättre efter 

arbetet med livsberättelsen. Anhöriga upplevde en glädje i att tillsammans få skapa och dela 

minnena i livsberättelsen. Enligt författarna McKeown et al.(2010) gav livsberättelsen 

personer som bor inom vård och omsorgsboende en möjlighet att känna en stolthet över sig 

själva samt möjlighet att värdesätta sina liv.  
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Personens självbestämmande och sociala relationer 
 

Möjliggörande faktorer för personcentrerad vård 

Murphy (2007) visade i sin studie på sex möjliggörande faktorer för ökad omvårdnadskvalitet. 

En av faktorerna var att stödja självständighet och autonomi. Nästa faktor var att skapa en 

hemlik miljö där möjligheten fanns att umgås med andra men också en möjlighet att dra sig 

undan. Tredje faktorn var en personcentrerad vård med holistiskt syn. Den fjärde faktorn 

visade att för att ha möjlighet att tillgodose en god vårdkvalitet bör personalen ha en 

kompetens inom vårdyrket. Den femte faktorn visade på vikten av att personalen hade 

kunskap om den boende, att de var positivt inställda och motiverade till att vårda äldre 

personer. Den sista faktorn visade vikten av att det fanns tillgång till andra yrkesprofessioner.  

En annan förutsättning för personcentrerad vård är enligt Buckley et al.( 2013) att 

sjuksköterskan har en god självkännedom. I studien har sjuksköterskor beskrivit att en god 

självkännedom bidrar till att sjuksköterskan i sitt arbete kan vara följsam i kontakten med 

patienterna och följsamhetens betydelse är ett återkommande tema i det personcentrerade 

arbetet. Clarke et al. (2003) beskriver att personal som redan använder sig av berättelsens 

betydelse inom vård och omsorgsboende får en ökad förståelse för den boende. Omvårdnaden 

som ges blir dynamisk och personalen får en helhetsbild av den boende. Personalens kunskap 

om den boendes livshistoria möjliggör en förståelse för boendes behov och beteende. 

Berättelsen om den boende hjälper personalen att se den boende i dennes levnads 

sammanhang istället för att bara se den boendes medicinska diagnoser och fysiska behov. 

Detta medförde att den boende blev en levande person som levt sitt liv precis som andra. 

Vidare skriver författarna (Clarke et al. 2003) att fotografier och bilder som den boende har i 

sin berättelse öppnar upp för samtal. Personalen upplevde också att genom att dela 

erfarenheter och historier så stärks banden den i mellan. En god kommunikation mellan 

anhöriga och personal genom livsberättelsen ökar personalens helhetssyn och förståelse för 

den boende.  

Kontos, Mitchell, Mistry & Ballon (2010) beskriver i sin studie hur användandet av 

dramabaserad utbildning var en hjälp för att implementera den personcentrerade vården i 

personalgruppen. Rollspelen under dramautbildningen fungerade som en utgångspunkt för 

diskussion om vikten av att de beslut som tas ska vara i samråd med boende. Besluten ska 

grunda sig på den boendes livshistoria, värderingar, tro, tidigare rutiner och aktiviteter. 

Studien visade också att personalen insåg betydelsen av dialog med anhöriga och närstående 

för att få information om den boende. Enligt Kontos et al. (2010) studie får personal en ökad 

förståelse av att inhämta information från anhöriga och närstående till boende som inte själva 

kan kommunicera. Information om den boende kan ge personalen en möjlighet att ge 

omvårdnad och aktiviteter som passar den boende. Studien visar att personalen har blivit 

medvetna om att sitt eget beteende samt hur de har möjlighet att påverka samspelet med den 

boende.  

Utmaningar i personcentrerad vård 

Clarke et al. (2003) visar i sin studie att bruket av livsberättelsen inte passar alla. I studien 

framkom att patienter som upplevdes som reserverade valde att inte dela med sig av sin 

livshistoria. Detta gällde även personer med smärtsamma upplevelser i sitt förflutna. För att ta 

del av en persons livshistoria behöver personalen bygga upp ett förtroende gentemot den 

boende och det kan ta tid.  
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Doyle & Rubinsteins (2014) beskrev i resultatet att när en person blivit diagnostiserad med en 

demenssjukdom som äldre, utgick deltagarna i studien från att den boendes beteende är 

kopplat till diagnosen. Författarna till studien beskriver hur personalen lätt faller tillbaka från 

att arbeta med en personcentrerad inriktning till att de gör en bedömning av att personens 

agerande beror på diagnosen, och därför inte utgår från personens behov. Studien visar att 

personalen har förutfattade meningar om den boende och tar inte reda på varför den boende 

gör på ett visst sätt, utan konstaterar bara att orsaken beror på diagnosen. I studien visade 

författarna på att en känsla av vi och dem ökade om den boende var långt gången sin 

sjukdom. Personalen upplevde att ett ökat vårdbehov hos den boende gjorde det omöjligt för 

den boende att upprätthålla sin värdighet.  

Ett annat slags hinder påvisar Murphy (2007) i sin studie. Författaren menar att hinder för en 

ökad omvårdnadskvalitet kan vara tidsbristen i omvårdnaden med patienten, detta påverkar 

bland annat kontakten med den boende och möjligheten i att låta den boende göra egna val. 

En annan faktor kan vara att personalen inte vill förändra redan befintliga rutiner. Deltagarna i 

studien visade på ett motstånd och en motvilja till förändringar. Reed et al. (2003) uppger i sin 

studie att hinder vid implementeringen av den dagliga vårdplanen var att tiden hos personalen 

inte räckte till och att den boende flyttade. Vidare visade studien att personalen inte 

kommunicerade med varandra och att den dagliga vårdplanen hade låg prioritet.  

Omvårdnadspersonalens förhållningsätt  

Författarna Doyle et al. (2014) skriver i sin studie att personalen som deltog har förutfattade 

meningar och att de hänvisar till demensdiagnosen som orsak till de boendes beteende. 

Författarna beskriver hur personalens åsikter och attityder gentemot ett beteende förändras 

beroende på hur långt gången en boende är i sin demenssjukdom. Ett exempel kan vara att en 

boende med en demensdiagnos och bibehållen kommunikativ förmåga kan ses av personalen 

som en person som har ett mål med sitt gående. En boende som har en demensdiagnos men 

förlorat sin kommunikativa förmåga ses av personalen som en person som vandrar utan mål. 

Detta beteende har enligt personalen endast med demensdiagnosen att göra.  

I Doyle et al. (2014) observationer som utfördes i den sociala miljön i det allmänna utrymmet 

framkom att personalen gärna konverserade med varandra. När boende gjorde försök till att 

medverka i samtalet ignorerade personalen detta. Dynamiken i arbetsgruppen ledde till en 

nedsättande attityd gentemot de boende, vilket visade sig genom att personalen hånade och 

generade boende samt genom att de använde sig av skrämseltaktik. Ju sämre en boende var i 

sin demenssjukdom desto större skillnad gjorde personal på vi och dem. Författarna menar att 

detta bidrar till en vi och dem attityd på boendet. Författarna Doyle et al. (2014) skriver att 

personalen som deltog i studien fick utbildning i personcentrerad vård i början av sin 

anställning på vård och omsorgboendet. Trots denna utbildning föll personalen omedvetet 

tillbaka till att inte se personen utan bara diagnosen.  

Reed et al. (2003) skriver i sin studie att personalen inte tidigare haft vetenskapen om 

betydelsen av att använda den dagliga vårdplanen vid överrapporteringen till vård och 

omsorgsboende. I studiens resultat redogör personalen för hur viktigt det är med en 

omfattande vårdplan vid överrapportering. Personalen upplevde att de stöttat och hjälpt den 

äldre personen i dennes kommande flytt till vård och omsorgsboende genom att skriva en 

daglig vårdplan. Undantag gjordes där den äldre personen blivit upprörd eller varit motvillig 

till att medverka. 
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Vårdkulturen inom vård och omsorgsboende 

 

Organisation och miljö 

Bergland, Hofoss, Kirkevold, Vassbø & Edvardsson (2014) studie visar att skillnader fanns i 

graden av personcentrerad vård mellan stora och små boenden. Ingen skillnad kunde påvisas i 

faktorerna trygghet och gästvänlighet. Mätningarna visade på att i det större vård- och 

omsorgsboendena fanns en högre grad av aktiviteter, detta bidrog till en möjlighet för ett 

aktivare vardagsliv. Edvardsson, Petersson, Sjögren, Lindkvist & Sandman (2014) påvisade i 

sin studie att de boende som deltog mer frekvent i de dagliga aktiviteterna bodde på enheter 

som i högre grad var inriktade mot personcentrerad vård. Vid mätningar påvisade dessa 

boenden en betydligt högre grad av livskvalitet för de boende och högre poäng i de kognitiva 

tester som genomfördes med boende, än på det boenden där de boende inte deltagit i de 

dagliga aktiviteterna. De dagliga aktiviteterna som ingått i studien var att koka kaffe, duka 

och duka av matbord, städa, vattna blommor, utomhuspromenader, ordlekar och utflykter 

(Edvardsson et al. 2014). 

Sjögren, Lindkvist, Sandman, Zingmark & Edvardsson (2012) påvisar i sin studie att boende 

som bodde på avdelningar med en hög personcentrerad vård uppvisade en hög livskvalitet och 

en mer aktiv vardag. Studien visade även ett samband mellan boenden med en aktiv 

personcentrerad inriktning och boendes förmåga till att utföra ADL och boendes livskvalitet. 

Uppföljning och utvärdering 

För att mäta personcentrerad vård kan olika mätinstrument användas. Bergland et al. (2014) 

redovisar resultat gjorda med ett befintligt mätinstrument Person-centred Climate 

Questionnnarie-Patient (PCQ-P). I resultatet framkom att PCQ-mätinstrument har en hög 

reliabilitet och kan användas för att mäta grad av personcentrering inom vård och 

omsorgsboenden. Edvardsson, Fetherstonhaugh & Nay (2011) har i sin studie utvärderat 

mätinstrumentet Tool for Understanding Residents’ Needs as Individual Persons (TURNIP). 

Turnip som mätinstrument är framtaget för att användas i den kliniska verksamheten och för 

att utvärdera ett verktyg för att öka personcentrerad vård i vård och omsorgsboende. De 39 

punkter i mätinstrumentet Turnip genererade fem teman. De fem var vårdmiljö, personalens 

inställning till personer med demenssjukdom, personalens kunskap om demenssjukdom, 

organisationen och omvårdnad.  

Ledarskap 

Buckley et al. (2013) beskriver i sitt resultat hur en personcentrerad miljö främjas av ett lyhört 

ledarskap, där arbetet kontinuerligt utvärderas och där organisationen är villig att ta till sig 

resultatet av utvärderingen. Kulturen på företaget ska vara lärande och stödjande för att 

förändringar ska kunna uppnås. Murphy (2007) skriver i sin studie att personalen behöver 

vara kunnig och kompetent för att möjliggöra god vårdkvalitet. Edvardsson, Sandman & 

Borell (2014) studie visar att personalen upplevde att den personcentrerade vården hade ökat 

efter implementeringen av nationella riktlinjer för personcentrerad vård samt att personal som 

fick möjlighet att ge en personcentrerad vård upplevde en högre grad av tillfredställelse i sitt 

arbete. Personalen upplevde också en minskad grad av samvetsstress och att stämningen på 

boendet förbättrades.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt valdes för att belysa betydelsen av att främja personcentrerad vård med 

stöd av modellen De 6 S:n. I en litteraturstudie ska forskarna metodiskt söka, noga granska 

och sedan sammanställa litteraturen inom valt ämne eller område (Forsberg & Wengström, 

2013). I denna litteraturstudie har artiklar valts efter studiens inklusions och 

exklutionskriterier. Artiklarna i studien är peer reviewed vilket betyder att artiklarna är 

granskade av forskare med kunskap och erfarenhet inom aktuellt område (Polit & Beck, 

2012). Alla tretton artiklar är skrivna på engelska. Två av artiklarna är medtagna i studien 

trots att publiceringsdatumet var äldre än tio år, då författarna till detta arbete ansåg att 

artiklarna var av värde.  Den ena artikeln framkom i sökning med sökord person-centered och 

life story. Den andra artikeln framkom i sökningen med sökorden person-centered och older 

people och care home. Artiklarna som togs med i studien var från Sverige, Norge, England, 

Irland, USA och Kanada. Då dessa länder har en nordisk och anglosaxisk kultur ansåg 

författarna att de motsvarade ett synsätt och en vårdfilosofi som författarna till detta arbete 

kan relatera till. 

Till denna studie har datainsamling gjorts genom två olika databaser Cinahl och PubMed. De 

två databaser som använts i vår datainsamling är databaser som är omfattande inom 

omvårdnadsforskning. Författarna till detta arbete ansåg inte detta har begränsat vårt urval då 

dessa databaser är heltäckande. I artikelsökningen har samma artikel återkommit men då i den 

andra databasen. Detta är enligt Polit & Beck (2012) en bekräftelse på att litteratursökningen 

är trovärdig. Studiens förbestämda tidplan begränsade tiden för sökning av artiklarna. 

Författarna till studien upplevde att sökorden har haft olika betydelse inom det engelska 

språket beroende på i vilket land studien är genomförd i. Sökorden i studien kan ha flera olika 

ord i det engelska språket, men ha samma innebörd. Detta märktes när artiklar med vård och 

omsorgsboende skulle sökas fram. Att författarna inte har engelska som modersmål kan ha 

inneburit en svaghet i arbetet med analysen. I arbetet med att analysera artiklarna till denna 

litteraturstudie upplevde författarna att de fem olika stegen framstod som ett logiskt och 

tillfredställande sätt att arbeta med materialet. 

 

Redovisning av studiens artikelinsamling gjordes genom användandet av en matris, vilket 

gjorde det lättare att följa flödet av insamlat material. Forskningsfrågan användes för att ta ut 

olika teman och kategorier i analysen. Författarna har använt Sophiahemmets 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering avseende studier med kvalitativ och 

kvantitativ metodansats. Det bidrar till en högre grad av trovärdighet genom att använda 

granskningsmall (enligt Forsberg & Wengström, 2013). En svaghet i studien kan vara att 

författarna inte har tidigare erfarenhet av att använda Sophiahemmets bedömningsunderlag.  

 

Ett krav vid utförandet av vetenskaplig studie är att ett etiskt övervägande tas. I en 

litteraturstudie är det viktigt att hänsyn har tagits till urvalet och i redovisningen av resultatet. 

Studien måste fått tillstånd från en etisk kommitté eller att ett grundligt etiskt övervägande 

gjorts, att alla artiklar som ingått i studien redovisats och sparas på ett säkert sätt i tio år och 

att alla resultat redovisas även de negativa. En viktig synpunkt inom vetenskaplig forskning är 

god etik. Att få ny lärdom inom ett område ska ställas mot förutsättningen att deltagarna i 

studien skyddas (Forsberg & Wengström, 2013). I denna litteraturstudie har elva artiklar ett 

etiskt godkännande formulerat i texten. I två av artiklarna redogjordes för att deltagarna i 

studien lämnat medgivande att delta i forskningen. Vidare undersöktes tidskrifterna där 

artiklarna publicerades och att publiceringsansvarige hade riktlinjer för ett etiskt 

godkännande.   
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Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie har 13 vetenskapliga artiklar använts, resultatet i dessa artiklar visar att 

personcentreradvård är en bra utgångspunkt för en god omvårdnad. Artiklarnas resultat har 

belyst hur personcentrerad vård har verkat för en ökad livskvalitet hos äldre. Följande teman 

framkom: en känsla av sammanhang och självbild, personens självbestämmande och sociala 

relationer och vårdkulturen inom vård- och omsorgsboende. 

Buckley et al.(2013) beskriver hur livsberättelser kan bidra till kontinuitet och även att belysa 

personens förlorade förmågor. Att belysa förlorade förmågor kan anses negativt men 

författarna till denna litteraturstudie anser det är av vikt att för att kunna stödja personen till 

att bevara en positiv självbild. Detta stöds även av Ternestedt et al.(2012) som beskriver i 

modellen De 6 S:n hur en person kan stödjas i bevarandet av en positiv självbild. Då genom 

att utgå från personens egen vilja och behov och främja personens möjlighet till en positiv 

självbild. McKeown et al.(2010)  skriver att livsberättelsen erbjuder den boende en möjlighet 

att känna en stolthet och en känsla av att leva ett värdigt liv.  

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2012:3) ska målet med omsorgen till den äldre 

vara att personen ska få leva ett värdigt liv och uppleva välbefinnande. Enligt WHO (2016) är 

det möjligt att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande genom att skapa levnadsförhållanden 

och miljöer som stödjer välbefinnandet. Författarna till denna studie upplever att 

levnadsberättelsen bidrar till att främja välbefinnandet hos den äldre personen, genom att 

livsberättelsen möjliggör goda förutsättningar för personcentrerad vård. Ekman et al. (2013) 

och Ekman & Norberg (2013) skriver att en livberättelse bygger på att information ges av 

personen själv och ibland med stöd av anhöriga och närstående. Informationen ges ofta under 

samtal tillsammans med patienten, personal, anhöriga och närstående. Under samtalen är det 

viktigt att personalen är öppen och mottaglig för det som personen berättar. Detta möjliggör 

en upplevelse av trygghet och underlättar för personen att dela med sig av sitt liv.  

Vidare skriver Parahoo et al. (2006) i sin studie vikten av att inhämta information om 

patientens tidigare liv i form av en livsberättelse. Denna information om patientens tidigare 

liv ger personalen en ökad förståelse i mötet med patienten. Janes et al. (2008) skriver att om 

personalen använder personcentrerad vård i omvårdnaden får de en möjlighet att ta del av 

patientens livshistoria. Denna kunskap om den boende kan vara ett stöd för personalen i 

arbete med att stärka den boendes självbestämmande och autonomi. Att personalen har en 

kunskap om boendes livsberättelse ökar deras möjlighet att tillhandahålla en personcentrerad 

vård enligt Rasin et al. (2007). Enligt Ternestedt et al.(2012) så behöver boende vara en aktiv 

medaktör i sitt liv. För att främja personcentrerad vård i vardagen behöver den boende få 

möjlighet att vara en självständig och självbestämmande person. 

Arbetet med livsberättelsen gör att relationen mellan personalen och boende blir starkare. 

Anhöriga uppgav att de kände en glädje i skapandet av livsberättelsen och att relationen till 

personalen blev starkare enligt Clarke et al. (2003). McKeown et al.(2010) påvisar i studien 

att livsberättelsen ger tillfälle för anhöriga att ge en bild av personen bakom patienten. Enligt 

Kristensson Uggla (2014) bidrar livsberättelsen till att personen kommer i centrum och inte 

personens sjukdomar eller diagnoser. Författarna till denna litteraturstudie anser att 

livsberättelsen är ett viktigt redskap i omvårdnadsarbetet med den boende och deras anhöriga. 

Vi kan fråga oss om vad vi har missat vid de tillfällen då vi inte använt oss av livsberättelsen i 

omvårdnadsarbetet och hur detta kan ha påverkat den boendes livskvalitet. Ternestedt et al. 

(2012) menar enligt De 6 S:n att det är viktigt att de sociala relationerna till vänner och 

närstående bibehålls. Relationen till vänner och närstående möjliggör ett stöd till att 
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upprätthålla den boende egen självbild. Att stödja närstående till att känna trygghet och 

tillfredställelse ökar närståendes möjlighet att stödja och att ge omsorg till sin anhöriga.   

Författarna till denna litteraturstudie har i sin profession upplevt att det ibland varit svårt att 

skydda den boendes sekretess, då vi upplevt att man diskuterat boendes livsberättelse i 

allmänna utrymmen. Detta styrks av Ekman & Norberg (2013)som skriver att svårighet med 

att samla in mycket fakta om patientens är att skydda patientens sekretess. 

Att sjuksköterskan har en god självkännedom bidrar till att sjuksköterskans i sitt arbete kan 

vara mer tillmötesgående i kontakten med patienten enligt Buckley et al.(2013). Författarna 

till denna litteraturstudie anser att det är viktigt att i mötet med boende visa empati och 

respekt. Vi tror att om sjuksköterskan har en god självkännedom så kan han eller hon 

förmedla en trygghet i kontakten med den boende. Cronenwett et al. (2007) belyser vikten av 

att sjuksköterskan redan i sin grundutbildning får kunskap om personcentrerad vård. Ross et 

al.(2015) skriver att personcentrerad vård fungerar genom att sjuksköterskan bygger upp en 

bra relation till patienten och närstående. För att sjuksköterskan ska få en bra relation till 

patient och närstående behöver sjuksköterskan ta sig tid med att lyssna, samtala och vara 

tillgänglig.  

Enligt Ekman och Norberg (2013) har sjuksköterskan en arbetsledande roll inom 

personcentrerad vård. Sjuksköterskans ansvar är att se till att personalen har rätt kunskap och 

kompetens. Även att guida personalen till att förstå vikten av att utgå från patientens synsätt. 

Utgår inte arbetsledningen från ett personcentrerat synsätt har personalen svårt att utföra 

vården med personcentrerad inriktning. Ternestedt et al. (2012) menar att självbestämmande 

speglar personens psykologiska behov och behovet av att få vara en aktiv medaktör i sitt eget 

liv. Patientens självbild och välbefinnande påverkas av miljön och kulturen inom vilken 

omvårdnaden utformas i. Patientens bild och upplevelser måste respekteras, men vården som 

ges måste överensstämma med vetenskap, beprövad erfarenhet, etiska koder och gällande 

lagar. Personcentrerad vård är att i mötet med patienten visa medkänsla och erkänna patienten 

samt att samordna vården med respekt för patientens preferenser, värden och behov.  

Murphy´s (2007) beskriver i sex möjliggörande faktorer för en ökad omvårdnadskvalitet. 

Faktorerna var att stödja självständighet och autonomi, att skapa en hemlik miljö där 

möjligheten fanns att umgås med andra men också en möjlighet att dra sig undan. Författarna 

till denna litteraturstudie kan uppleva att det finns en risk att det personer som vill dra sig 

undan inte respekteras. Då normen är att alla ska delta i aktiviteterna som erbjuds på vård och 

omsorgsboendet. Då personcentrerad omvårdnad ofta likställs med aktiviteter, är det så att 

personer som drar sig undan inte får samma möjlighet till personcentrerad omvårdnad? 

Murphy´s (2007) skriver vidare att resterande faktorer var personcentrerad vård med holistiskt 

syn, kompetens inom vårdyrket, kunskap om den boende, att personalen var positiva och 

motiverade till att vårda äldre personer och att det fanns tillgång till andra yrkesprofessioner. 

Vilket även Yoon et al. (2015) påvisar i sin studie. Boende inom vård och omsorgboende 

uppgav följande tre faktorer vara viktiga, gästfrihet, trygghet och vardagsliv. 

Edvardsson et al. (2014) belyser att de boende som bodde på enheter som var inriktade på 

dagliga aktiviteter som koka kaffe, duka, städa, vattna blommor bland annat var i högre grad 

inriktad mot personcentrerad vård. Personer som bor på boenden där man är mer inriktade på 

dagliga aktiviteter upplever en högre grad av livskvalitet. Dessa personer visar också en högre 

poäng i kognitiva tester än de personer som bor på boenden med få eller inga dagliga 

aktiviteter. Bergland et al. (2014) visar i sin studie att skillnaden i graden av personcentrerad 

vård finns mellan stora och små vård och omsorgsboenden. Vidare skriver Bergland et al. 

(2014) att de större vård- och omsorgsboenden hade en högre grad av aktiviteter vilket bidrog 
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till möjligheten till ett aktivare vardagsliv. Författarna till denna litteraturstudie upplever att 

den finns en risk i att personalen missar att se boendes förmågor till att utföra dagliga 

aktiviteter. Orsaken till detta upplever författarna till föreliggande studie kan vara tidsbrist 

och/eller kunskapsbrist. En möjlig konsekvens av detta är att omvårdnaden ej utförs 

personcentrerat och detta leder i sin tur till en försämrad livskvalitet.  

Ekman & Norberg (2013) skriver att personalen behöver hjälpa patienter att identifiera de 

resurser som patienten behärskar i sin hälsa. Enligt Ternestedt et al. (2012) är människovärde 

relaterat till synen på människan och inte enbart till de hon gör och presterar. En sådan 

utgångspunkt blir central i vårdandet av människor under en fas i livet när olika förmågor 

avtar. Målet är att utifrån den enskilda personens behov och vilja, främja personens 

möjligheter att kunna bevara en så positiv självbild som möjligt och att kunna delta i 

vardagslivet på ett så optimalt sätt som möjligt. 

McCormack et al. (2010) skriver i sin studie om vikten av att sjuksköterskan har tid för att 

utföra personcentrerad vård i sitt dagliga arbete. För sjuksköterskan är miljön på arbetsplatsen 

av stor betydelse. Ternestedt et al. (2012) belyser att det är viktigt för patienten att få ett 

sammanhang och att få känna tillhörighet och att få berätta om sitt liv. Författarna till denna 

studie kan inse svårigheten i att kombinera det dagliga omvårdnadsarbetet som kan vara 

påfrestande med att få tid att se och lyssna på de boende. Buckley et al. (2013) påvisade i sin 

studie vikten av att ta del av personens värderingar av vad de anser var en god livskvalité. 

Kontos et al. (2010) belyser i sin studie att dramabaserad utbildning kan vara till stöd vid 

implementeringen av personcentrerad omvårdnad. Under utbildningen fick personalen delta i 

rollspel som fungerade som en utgångspunkt för diskussionerna. I rollspelen lades vikt vid att 

beslut som rör den boende ska tas i samråd med den boende. Som Ternestedt et al.(2012) 

skriver är det patientens behov och perspektiv som styra utformningen av vården, givet att det 

är i linje med gällande riktlinjer och lagar och de resurser som står till förfogande.   Doyle et 

al. (2014) resultat visar att personal som deltog i studien och fått utbildning i personcentrerad 

omvårdnad i början av sin anställning, faller omedvetet tillbaka till att inte se personen utan 

bara diagnosen.  

Murphy (2007) skriver i sin studie att tidsbristen i omvårdnaden kan vara ett hinder för att få 

en ökad omvårdnadskvalitet. Tidsbristen påverkar möjligheten till att låta patienten att göra 

egna val. Studien visar även att personalen har en motvilja till att göra förändringar. 

Författarna till denna studie instämmer i att det förekommer tillfällen när personalen inte tar 

sig tid att se boendes behov. Personalen utför sysslor åt personen som denne egentligen kan 

utföra själv, men inte snabbt nog enligt personalens tycke. Detta leder till att personens egna 

förmågor avtar, vilket i sin tur kan leda till en försämrad självbild. Enligt Ekman et al.(2013) 

är ett motargument till att införa personcentrerad vård att det kostar pengar och är 

tidskrävande. Detta stämmer inte då det menar att vårtiden kortas och patienterna upplever en 

ökad trygghet med personcentrerad vård. Sammanlagt bidrar detta till en kostnadsminskning 

för vården. Vidare skriver Murphy (2007) att en god vårdkvalitet bygger på att personalen är 

kunnig och kompetent. 

Slutsats 

Studien visar att en personcentrerad vård ger en möjlighet till ökad livskvalité och främjar en 

möjlighet till ett värdigt liv för den äldre människan som är i behov av vård. Värdegrunden 

enligt Socialstyrelsens allmänna råd är att vårdinsatserna som ges till äldre är av god kvalitét 

och att privatliv och integritet hos den äldre respekteras. För att möjliggöra detta är det viktigt 

att vård och omsorgspersonal är lyhörda för den äldres integritet och stödjer den äldre i att 

skapa en meningsfull vardag. Ett viktigt redskap är användandet av livsberättelsen som bidrar 
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till att personal inom vård- och omsorgsboende kan se människan i hela sin kontext och skapa 

ett partnerskap som också inkluderar närstående om så önskas. Detta bidrar till en djupare 

förståelse och en stärkt relation mellan personal och den boende. Sjuksköterskan har en viktig 

roll i att leda det dagliga omvårdnadsarbetet och att vägleda personalen att arbeta utifrån 

personcentrerad omvårdnad men också dokumentera i hälsoplanen och följa upp 

överenskomna åtgärder.  

 

Klinisk tillämpbarhet 

Studiens resultat kan bidra som underlag i diskussioner om vikten av livsberättelsen betydelse 

i omvårdnaden av den äldre människan. Att tillsammans med den boende, anhöriga och 

närstående samt personal på vård – och omsorgsboende få möjlighet att planera för god 

omvårdnad efter boendes önskemål och självbestämmande. Personalen på boendet kan 

tillsammans med teamet använda livsberättelsen i den dagliga omvårdnaden för att skapa en 

god förutsättning för personcentrerad vård. Att använda De 6 S:n som ett redskap i skapandet 

av livsberättelsen främjar möjligheten till att få en individuellt anpassad omvårdnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



                       

21 

 

 

REFERENSLISTA 

Bergland, Å., Hofoss, D., Kirkevold, M., Vassbø, T., & Edvardsson, D. (2014). Person-

centred ward climate as experienced by mentally lucid residents in long-term care facilities. 

Journal of Clinical Nursing, 24(3-4), 406–414. 

Brooker D. (2004). What is person-centred care in dementia? Reviews in Clinical 

Gerontology, 13, 215–222  

Buckley, C., McCormack, B., & Ryan, A. (2013). Valuing narrative in the care of older 

people: a framework of narrative practice for older adult residential care settings. Journal of 

Clinical Nursing, 23(17/18), 2565-2577. 

Centrum för personcentrerad vård.(2016). Personcentrerad vård. Hämtad 2016-05-11, från 

http://gpcc.gu.se/om-gpcc/personcentrerad-vard 

 

Clarke, A., Hanson, E. J., & Ross, H. (2003). Seeing the person behind the patient: enhancing 

the care of older people using a biographical approach. Journal of Clinical Nursing, 12(5), 

697-706. 

      

Coulourides Kogan, A., Wilber, K., & Mosqued, L. (2016). Moving Toward Implementation 

of Person-Centered Care for Older Adults in Community-Based Medical and Social Service 

Settings: "You Only Get Things Done When Working in Concert with Clients". Journal of the 

American Geriatrics Society, 64(1) 8-14. doi: 10.1111/jgs.13876  

  

Cronenwett, L., Sherwood, G., Barnsteiner, J., Disch, J., Johnson, J., Mitchell, P., Warren, J. 

(2007). Quality and Safety Education for Nurses. Nurs Outlook, 55(3), 122-31. 

Doyle, P. J., & Rubinstein, R. L. (2014). Person-Centered Dementia Care and the Cultural 

Matrix of Othering. The Gerontologist, 54(6), 952-963. 

Edvardsson. D., Fetherstonhaugh, D., & Nay, R. (2011). The Tool for Understanding 

Residents’ Needs as Individual Persons (TURNIP): construction and initial testing. Journal of 

Clinical Nursing, 20(19-20), 2890–2896. 

Edvardsson, D., Sandman, P. O., & Borell, L. (2014). Implementing national guidelines for 

person-centered care of people with dementia in residential aged care: effects on perceived 

person-centeredness, staff strain, and stress of conscience. International Psychogeriatrics, 

26(7),1171-1179. 

 

Edvardsson, D., Sandman, P. O., & Rasmussen, B. (2008). Swedish language person-centred 

climate questionnaire – patient version: construction and psychometric evaluation. Journal 

ofAdvanced Nursing, 63(3), 302–309. 

Edvardsson, D., Petersson, L., Sjögren, K., Lindkvist, M., & Sandman, P. O. (2014). 

Everyday activities for people with dementia in residential aged care: associations with 

personcentredness and quality of life. International Journal of Older People Nursing, 9(4), 

269–276. 



                       

22 

 

 

Ekman, I., & Norberg, A. (2013). Personcentrerad vård- teori och tillämpning. I A-K. Edberg, 

A. Ehrenberg, F. Friberg, L. Wallin, H. Wijk, & J. Öhlén (Red.), Omvårdnad på avancerad 

nivå- kärnkompetenser inom sjuksköterskans specialistområde (s. 29-61). Lund: 

Studentlitteratur 

Ekman, I., Norberg, A., & Swedberg, K. (2013). Tillämpning av personcentrering inom hälso- 

och sjukvården. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård. Från filosofi 

till praktik (s. 69-96). Stockholm: Liber AB 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2013). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. 

Franklin, L-L., Ternestedt, B-M., & Nordenfelt, L. (2006). Views of dignity of elderly nursing 

homes residents. Nursing Ethics, 13(2) 130-146. 

 

Hedman, H. (2014). Patientens - personens röst. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom 

hälso- och sjukvård. Från filosofi till praktik (s. 7-20). Stockholm: Liber AB 

Hunter, S., & Levett-Jones, T. (2010). The practice of nurses working with older people in 

long term care: an Australian perspective. Journal of Clinical Nursing, 19(3/4), 527-536. 

Janes, N., Sidani, S., Cott, C., & Rappolt, S. (2008). Figuring it out in the moment: A theory 

of unregulated care providers´ knowledge utilization in dementia care settings. Worldviews on 

Evidence – Based Nursing, 5(1), 13 - 24 

 

Jones, A., & Jones, D. (2011). Improving teamwork, trust and safety: An ethnographic study 

of an interprofessional initiative. Journal of Interprofessional Care, 25(3), 175–181. 

 

Kristensson Uggla, B. (2014). Personfilosofi- filosofiska utgångspunkter för personcentrering 

inom hälso- och sjukvården. I I. Ekman (Red.), Personcentrering inom hälso- och sjukvård. 

Från filosofi till praktik (s. 21-68). Stockholm: Liber AB 

Kontos, P. C., Mitchell, G. J., Mistry, B., & Ballon, B. (2010). Using drama to improve 

person-centred dementia care.  International Journal of Older People Nursing, 5(2), 159-168. 

McCormack, B., Dewing, J., Breslin, L., Coyne-Nevin, A., Kennedy, K., Manning, M., Slater, 

P. (2010). Developing person-centred practice: nursing outcomes arising from changes to the 

care environment in residential settings for older people. International Journal of Older 

People Nursing, 5(2), 93-107. 

McCormack, B., & McCance ,T. (2010) Person-Centred Nursing: Theory and Practice. 

Chichester,West Sussex: Wiley-Blackwell. 

 

McKeown, J., Clarke. A., Ingleton, C., Ryan,T., & Repper, J. (2010).  The use of life story 

work with pople with dementia to enhance person-centred care. International Journal of 

Older People Nursing, 5(2), 148-158.  

Murphy, K. (2007) Nurses’ perceptions of quality and the factors that affect quality care for 



                       

23 

 

older people living in long-term care settings in Ireland. Journal of Clinical Nursing, 16(5), 

873-884. 

 

Parahoo, K., Whall, A-L., Colling, K., & Nusbaum, D. (2006). Expert nurses´ use of implicit 

memory in the care of patients with Alzheimer´s disease. Journal of Advanced Nursing, 54(5),  

563-571. 

 

Patientlag (2014:821). Hämtad den 4 februari 2016 från 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-

821/  

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and assessing evidence for 

nursing practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Rasin, J., & Kautz, D. (2007). Knowing the resident with dementia: perspectives of assisted 

living facility caregivers. Journal of Gerontological Nursing, 33(9), 30-36. 

Reed, J., & Stanley, D. (2003). Improving communication between hospitals and care homes: 

the development of a daily living plan for older people. Health and Social Care in the 

Community, 11(4), 356-363.  

Ross, H., Tod, A. M., & Clarke, A. (2015). Understanding and achieving person-centred care: 

the nurse perspective. Journal of Clinical Nursing, 24(9/10)1223-1233. 

 

Savundranayagam, M. Y. (2014). Missed opportunities for person-centered communication: 

implications for staff-resident interactions in long-term care. International Psychogeriatrics, 

26(4), 645-655. doi:10.1017/S1041610213002093 

SFS 1982:763 Hälso-och sjukvårdslagen. Stockholm: Riksdagen 

 

Socialtjänstlagens (2001:453). Hämtad den 1 februari 2016. Tillgänglig:                         

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/ 

SOFSF 2012:3. Socialstyrelsens allmänna råd om värdegrunden i socialtjänstens omsorg om 

äldre. Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 25 januari, 2016. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-20/ 

Sjögren, K., Lindkvist, M., Sandman, P-O., Zingmark, K., & Edvardsson, D. (2012). Person-

Centredness and its association with resident well-being in dementia care units. Journal of 

advanced nursing, 69(10) 2196-2206. doi:10.1111/jan.12085 

Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch, I., & Andershed, B. (2012). De 6 s:n En modell för 

personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och kultur 

World Health Organization. (2014). Health statistics and information systems. Definition of 

an older or elderly person. Hämtad 2016-05-15. Tillgänglig: 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-2014-821/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453/
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-2-20/


                       

24 

 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/   

World Health Organization. (2016). Mental health and older adults. Hämtad 2016-05-15. 

Tillgänglig: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/ 

Yoon,Y., Roberts, T., Grau, B & Edvardsson, D. ( 2015). Person – centered climate 

questionnaire – patient in English: A psychometric evaluation study in long – term care 

settings. Archives of Gerontology and Geriatrics, 61(2015) 81 – 87. 

 

 

 

http://www.who.int/healthinfo/survey/ageingdefnolder/en/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs381/en/


                       

1 

 

Bilaga 1- Bedömningsunderlag 

 
Tabell 1. 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 väl genomförd 

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 väl genomförd 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/deltagare 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 väl 

genomförd 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. Avsikten kan 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 
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också vara att utveckla begrepp och 

begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

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

 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K. &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar 

(Evidensbaserad omvårdnad,1999:3). Stockholm: SBU, SFF. 

 

Willman, A., Stoltz, P., &  Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e 

uppl.).  Lund: Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Bilaga 2 - Artikelmatris 

Artikelmatris 

 
Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

Bergland,  

Å., Hofoss, D., 

Kirkevold, M., 

Vassbø, T., & 

Edvardsson, D. 

2014 

Norge 

Person-centred 

ward climate as 

experienced by 

mentally lucid 

residents in long-

term care 

facilities 

 

Att undersöka och 

beskriva hur 

boende upplever 

boendemiljön. Att 

undersöka i 

vilken grad 

omvårdnaden var 

personcentrerad, 

om detta 

påverkades av 

antalet boende, 

avdelningens 

storlek, tillgång 

till trädgård. Att 

undersöka om de 

boende hade 

vetskap om vilken 

vårdgivare de 

hade, och om det 

då påverkade 

upplevelsen av 

den 

personcentrerade 

Detta var en 

tvärsnittsstudie som 

genomfördes med145 

boende. Det var17 

vård- och 

omsorgboenden i 

Norge som deltog. Det 

svenska 

frågeformuläret 

Climate Questionnaire 

– Patient användes och 

översattes i tre steg till 

norska. I analysen 

användes t-test och 

envägs ANOVA 

 

N=222 

(35 %) 

Generellt upplevde de 

boende att graden av 

personcentrad vård var 

hög. Graden av 

personcentrerad 

omvårdnad upplevdes ej 

stå i relation till 

boendemiljö, antal boende 

eller om trädgård fanns att 

tillgå eller ej. Ingen 

påvisad skillnad mellan en 

liten avdelning och en stor 

avdelning. 

 

 

I 

K 
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omvårdnaden. 

Buckley,C. 

Mc Cormack, B. 

Ryan, A. 

2013 

Irland 

Valuing narrative 

in the care of 

older people: a 

framework of 

narrative practice 

for older adult 

residential care 

settings. 

Syftet i studien 

var att utveckla 

en struktur för att 

bättre ta till vara 

på berättelsens 

betydelse för en 

personcentrerad 

omvårdnad inom 

vård och 

omsorgsboende. 

Kvalitativ metod med 

hermeneutisk ansats. 

Studien analyserades i 

tre steg. Tidigare 

genomförda intervjuer 

granskades och 

analyserades. Fyra 

fokusgrupper arbetade 

fram teman. Samband 

identifierades mellan 

teman, personcentrerad 

vård och berättandet. 

N= 46 

(6) 

Studien ledde till 

utarbetande av en struktur 

att använda i arbetet med 

berättelsen och dess 

betydelse för att främja 

personcentrerad vård. 

Strukturen är utformad 

med hjälp av en tillåtande 

miljö, till berättelsens 

betydelse, personcentrerad 

vård, utvecklande i 

praktiken. 

I 

K 

Clarke, A. 

Hanson, E.J. 

Ross, H. 

2003 

England  

Seeing the person 

behind the 

patient: 

enhancing the 

care of older 

people using a 

biographical 

approach. 

Att undersöka om 

berättelser kan 

vara av betydelse 

för att främja 

personcentrerad 

vård. 

Detta var en kvalitativ 

studie. Fokusgrupper 

bestående av personal, 

äldre personer från 

vårdinrättningar samt 

anhöriga deltog i 

studien. 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

observationer 

genomfördes före och 

efter implementeringen 

av livsberättelser. 

Intervjuer 

transkriberades och 

N= 14  

 

Resultatet visar på att 

livsberättelser kan vara ett 

stöd för yrkesverksamma 

att se personen bakom 

patienten, att se den 

enskilda individen. 

I 

K 
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man sökte efter likheter 

och skillnader. 

Doyle, P., & 

Rubinstein, R L. 

2013 

USA 

 

Person – centred 

Dementia Care 

and the Cultural 

Matrix of 

Othering 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka hur 

personcentrerad 

vård definierades, 

formades och 

praktiserades av 

personalen 

inklusive 

sjuksköterskor 

inom Cedar 

Winds. Cedar 

Winds är ett 

boende med 

religiös inriktning 

för personer med 

demenssjukdom 

där 

personcentrering 

är stark förankrat 

i organisationen. 

En etnografisk 

undersökning där data 

samlades in genom 

intervjuer och 

observationer under 8 

månader. 

Datainsamlingen 

skedde inom två 

områden, kulturen på 

avdelningen och på 

individ nivå.  

Materialet 

transkriberades, 

kodades och delades in 

i kategorier och teman. 

N= 25 

N=20 

I resultatet framkom att 

personalen upplever 

boendes demenssjukdom, 

nedsatt ADL samt 

aggressivitet som hinder 

för att utföra 

personcentrerad vård.  

Kulturen i företaget 

upplevs som “vi och dom”  

 

I 

K 
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Edvardsson, D. 

Fetherstonhaugh, 

D. 

Nay, R. 

2011 

Sverige 

 

The Tool for 

Understanding 

Residents’ Needs 

as Individual 

Persons 

(TURNIP): 

construction and 

initial testing 

Syftet med 

studien var att 

konstruera och 

utvärdera ett 

verktyg som 

omfattar boendes 

individuella 

behov. Verktygets 

syfte är att öka 

graden av 

personcentrerad 

vård i det dagliga 

arbetet samt i 

organisationen 

Litteraturöversikter 

Statistiska beräkningar 

av validitet och 

reliabilitet 

Studien genomfördes i 

olika steg där en 

expertgrupp och 

personal deltog. 

Analyserades med 

hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. 

Mätinstrument 

Cronbach´s alpha 

N=1045 

(825) 

 

Resultatet resulterade i 39 

punkter som bildade 5 

grupper.  Vårdmiljö, 

personalens attityd 

gentemot demenssjukdom, 

personalens kunskap om 

demenssjukdom, 

omvårdnadsorganisation 

och omvårdnadens 

innehåll.   

I 

K 
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Edvardsson, D. 

Petersson, L. 

Sjögren, K. 

Lindkvist, M. 

Sandman, P O. 

2012 

Sverige 

 

Everyday 

activities for 

people with 

dementia in 

residential aged 

care: associations 

with person – 

centredness and 

quality of life. 

 

Att undersöka 

deltagandet i 

dagliga aktiviteter 

hos personer med 

demenssjukdom. 

Att undersöka om 

personer som har 

ett högre 

deltagande i 

dagliga aktiviteter 

bor på enheter 

med högre grad 

av 

personcentrerad 

vård och/eller 

upplever en högre 

grad av 

livskvalitet 

jämfört med 

personer som inte 

deltar i dagliga 

aktiviteter. 

 

Metod - tvärsnittsstudie 

Deltagare i studien var 

personal på 156 olika 

demensboenden. 

Datainsamling skedde 

med enkätfrågor. 

Dataanalysen skedde 

med deskriptiv 

statistik. 

 

N=1266 

(17) 

 

De personer som i högre 

grad deltog i dagliga 

aktiviteter levde i boenden 

med högre grad av 

personcentrerad vård och 

upplevde en högre grad av 

livskvalitet, de uppnådde 

också en högre poäng i de 

kognitiva test som utfördes 

jämfört med de personer 

som inte deltog i dagliga 

aktiviteter. 

  

K 

 I 
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Edvardsson, D. 

Sandman, P. O. 

Borell, L. 

2014 

Sverige 

Implementing 

national 

guidelines for 

person-centered 

care of people 

with dementia in 

residential aged 

care: effects on 

perceived person-

centeredness, 

staff strain, and 

stress of 

conscience. 

 

Syftet med 

studien är att 

utvärdera effekten 

av 

implementering 

av nationella 

riktlinjer för 

personcentrerad 

vård hos personer 

med 

demenssjukdom 

samt hur det 

påverkar 

personalen. 

Kvasi-experimentell 

studie 

Seminarium 

pretest /posttest  

PCQ frågeformulär 

I analysen användes t-

test. 

 

Pre-test 

N=171 

Post-test 

N=143 

 

Resultatet visade på en 

betydligt högre poäng för 

personcentrerad vård vid 

uppföljning, och 

anläggningen bedömdes 

också som betydligt mer 

gästvänlig vid uppföljning. 

En betydande minskning 

av personalens 

samvetsstress 

konstaterades också vid 

uppföljning, vilket tyder på 

att personalen i större 

utsträckning hade 

möjlighet att erbjuda den 

vård och de aktiviteter de 

önskade. 

K 

I 

Kontos, P.C. 

Mitchell, G. J. 

Mistry. B. 

Ballon. B. 

2010 

Kanada 

Using drama to 

improve person-

centred dementia 

care 

 

Syftet med denna 

studie är att 

diskutera den 

kvalitativa 

Utvärdering av 

effekten av att 

använda drama 

som 

inlärningsmetod. 

Ett 12 veckors 

utbildningsprogram för 

personal. Drama som 

inlärningsmetod. 

Genom dialog, 

reflektion och rollspel. 

Fokusgrupper och 

intervjuer. Materialet 

transkriberades, 

kodades och delades in 

i kategorier och teman. 

N= 24 Resultatet påvisade att 

drama var effektivt och 

fungerar som ett stöd vid 

implementering av 

personcentrerad vård. 

Personalen fick en 

förståelse för hur 

kroppsspråket kan 

uppfattas. 

 

K 

I 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mitchell%20GJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20925717
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McKeown. J.  

Clarke, A.   

Ingleton, C.  

Ryan, T.   

Repper, J. 

2010 

England 

The use of life 

story work with 

people with 

dementia to 

enhance person-

centred care 

Studiens syfte är 

att undersöka hur 

livsberättelsen 

används i 

praktiken och hur 

den påverkar 

omvårdnaden 

samt hur den 

upplevs.  

Metod – kvalitativ 

fallstudie. 

Semi-strukturerade 

intervjuer och 

observationer. 

Insamlingsdata 

kodades och 

analyserades. 

N=4 

Övriga 

deltagare= 

21 

I resultatet framkom att 

livsberättelser 

möjliggjorde för 

personalen att se personen 

bakom patienten och att 

berättelsen var ett stöd för 

anhöriga att upprätthålla 

den demenssjukes 

självbild. Livsberättelsen 

gav personen med 

demenssjukdom en röst 

och möjliggjorde att denne 

kunde uppleva en stolthet 

över sig själva och sitt liv. 

K 

I 

Murphy, K. 

2006 

Irland 

Nurses’ 

perceptions of 

quality and the 

factors that affect 

quality care for 

older people 

living in long-

term care settings 

in Ireland 

 

Syfte med studien 

var att identifiera 

det faktorer som 

stödjer/hindrar 

god omvårdnad. 

Vidare 

undersöker 

studien hur det 

påverkar god 

omvårdnad. 

Metod – kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

Datainsamling genom 

frågeenkät och 

intervjuer. Till analys 

användes SPSS 

Version 11   

N=498 

(166) 

Nio faktorer varav sex 

möjliggörande och tre 

hindrande. Möjliggörande 

faktorer var: att stödja 

självständighet och 

autonomi, hemlik 

boendemiljö, 

personcentrerad helhetssyn 

på, kompetent personal, 

personkännedom och 

andra resurser. 

Tre hindrande faktorer var: 

tidsbrist och begränsningar 

för patientval, motstånd till 

förändringar och bunden 

till rutiner.   

K 

I 
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Reed, J.  

Stanley, D.  

2002 

England 

Improving 

communication 

between hospitals 

and care homes: 

the development 

of a daily living 

plan for older 

people 

 

Syfte – att 

undersöka och 

utveckla formatet 

för en vårdplan, 

att utarbeta 

riktlinjer för 

implementering 

av en vårdplan 

samt främja 

personcentrerad 

överrapportering 

av en vårdplanen 

mellan sjukhus 

och vård-och 

omsorgsboende. 

Metod – Kvalitativ 

studie. Fokusgrupper 

samt individuella 

intervjuer 

genomfördes. Tre 

grupper deltog i 

studien, sjuksköterskor, 

personal från vård- och 

omsorgsboende samt 

boende på boendet. 

 

N=75 

 

Resultat – Efter utveckling 

och implementering av 

vårdplanen upplevde man 

kommunikationen mer 

personcentrerad i 

överrapportering av 

patienter mellan sjukhus 

och vård-och 

omsorgsboenden. Viss 

sjukhuspersonal upplevde 

också att de fick en 

förändrad syn på vård-och 

omsorgsboenden.  

 

K 

I 

Sjögren, K. 

Lindkvist, Marie. 

Sandman, P O. 

Zingmark, K. 

Edvardsson, D 

2013 

Sverige 

 

 

Person – 

centredness and 

its association 

with resident well 

– being in 

dementia care 

units. 

 

 

Att undersöka 

sambandet mellan 

personcentrerad 

vård och förmåga 

att utföra 

aktiviteter i det 

dagliga livet, 

livskvalitet, grad 

av smärta, 

depressionssymto

m och 

utåtagerande 

beteende bland 

boende med 

demenssjukdom 

Metod - tvärsnittsstudie 

Deltagare i studien var 

personal och personer 

med demenssjukdom 

från 151 vårdenheter. 

Datainsamling skedde 

med mätinstrument och 

skalor. Dataanalysen 

skedde i fem steg, 

instrument som använts 

i analysen var PASW, 

the Kolmgorov- 

Smirnov test, 

Spearman rank order 

correlation coefficient, 

Personal= 

1482 

(bortfall 

245) 

Personer 

med 

demenssjuk

dom=1655 

(bortfall 

184)  

Resultatet visar på att 

personcentrerad vård har 

ett samband med boendes 

förmåga att utföra ADL. 

Vidare visar resultatet att 

boende på enheter där man 

i högre grad använder sig 

av personcentrerad vård 

visar på en högre 

upplevelse v livskvalitet 

och en högre förmåga att 

utföra ADL än de boende 

på enheter där man i lägre 

grad använder sig av 

K  
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på Vård- och 

omsorgsboenden. 

Eta squared och 

Chronbachs alpha 

personcentrerad vård. 

Savundranayaga

m,M. Y. 

2014 

England och 

Kanada 

Missed 

opportunities for 

person-centered 

communication: 

implications for 

staff-resident 

interactions in 

long-term care. 

 

Att undersöka i 

vilken 

utsträckning 

personalen 

integrerar 

personcentrering i 

den dagliga 

kommunikationen 

och när 

personalen missar 

möjligheten till 

personcentrerad 

kommunikation. 

Inspelning av 

konversationen mellan 

boende och personal 

under en 12-veckors 

period. Materialet 

analyserades och 

kodades efter graden 

av personcentrering i 

kommunikationen  

N=46 Resultatet visar i vilken 

grad personalen missar 

möjligheten till 

personcentrerad 

kommunikation i den 

dagliga omvårdnaden.   

K 

I 

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


