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Abstrakt  

Bakgrund - All sjukvård ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt god kontakt mellan patienter och sjukvårdspersonalen. Med Lean som 

verksamhetsfilosofi har allt fler begrepp vuxit fram där patientens behov styr 

förbättringsarbetet inom hälso- och sjukvården i Sverige. Patientcentrerad vård är en 

förbättringsmodell med målet att förbättra vården med fokus på patienten i centrum. 

Litteraturöversikten har Lean Healthcare som teoretisk referensram. Syfte - syftet med 

denna litteraturöversikt var att belysa patienternas upplevelser av patientcentrerad vård 

inom hälso- och sjukvård. Metod - litteraturöversikten består av 12 vetenskapliga artiklar 

med kvalitativ och kvantitativ design som kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts. 

Resultat - resultatet visade att patientens upplevelser var positiva när det gäller upplevelsen 

av att vara i vårdens centrum, personalens agerande, kommunikation samt upplevelsen av 

sjukhusmiljön och organisationen. Dessa faktorer påverkade effekten av patientcentrerad 

vård positivt. Diskussion - patienternas upplevelse av att få vara delaktig i sin egen vård är 

stark och ökar upplevd trygghet både vad det gäller förtroende för sjukvårdspersonalen och 

för organisationen. Vad innebär detta för patienten? Slutsats - Patienternas upplevelse av att 

befinna sig centralt i vården har visat sig öka tryggheten och känslan av att vara en del av 

helheten. Vi fann starka skäl för en vidareutveckling av vården genom patientcentrerad 

vård, detta i nära samråd med patienterna för att stärka patienternas roll. 

 

Nyckelord: Delaktighet, Omvårdnad, Patientcentrerad vård, Tillfredsställelse, Upplevelse, 

Vårdkvalité 
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Introduktion 
 

Socialstyrelsen (2015) beskriver att det i hälso- och sjukvården och socialtjänsten finns brister 

och behov av verksamhets- och kvalitetsutveckling inom flera områden. Skillnaderna är 

stora beträffande utredning, behandling samt vilka utredningsmetoder som används. Som 

exempel tog patientnämnden år 2013 emot 31 171 ärenden där de flesta ärendena handlar om 

bristande samordning och vårdansvar gällande vård och behandling, patientklagomål och 

synpunkter på hälso- och sjukvården ökar varje år. Enligt patientnämnderna saknas 

helhetsansvar, patienterna bollas fram och tillbaka. Socialstyrelsens rapport 2015 visar att 

sjukvården brister i att aktivt involvera patienten i vården för att uppnå goda vårdresultat 

och att det finns behov av att bättre möta individuella behov samt att hålla patienten 

välinformerad vilket påverkar patientens upplevelse av kvalitet. 

Bakgrund 
 

Patientcentrerad vård (PCC) 

Det finns ännu ingen internationellt eller nationellt erkänd definition på begreppet PCC. Ett 

antal olika modeller används som var och en visar på sin tolkning av PCC (Vårdanalys, 

2012). The Picker Institute startades 1986 i USA som en icke vinstdrivande organisation för 

utveckling och främjande av ett patientcentrerat tillvägagångssätt inom sjukvården, (The 

Picker Institute u.å). 1987 etabliserades The Picker/Commonwealth Program for Patient-

Centered Care.  Syftet med programmet var att kartlägga patienters behov, som patienterna 

själva såg dem samt att utveckla arbetsmodeller för sjukvården som fick patienters 

upplevelse av sjukdom och hospitalisering att bli mer mänsklig och tillmötesgående. 

Tillsammans med Harvard Medical School och Picker Institute genomfördes under flera år 

forskning och ett stort antal intervjuer med patienter och vårdgivare om deras upplevelser 

av vården. Mer än 6000 sjukhuspatienter, 2000 anhöriga samt personal intervjuades och av 

resultatet skapades en ram bestående av sju principer för PCC (Gerteis, Edgman-Levitan, 

Daley & Delblanco 1993). Dessa presenterades och namngavs som Picker Principles 1987 och 

i samband med detta utsågs även en åttonde princip.  
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Principerna beskriver åtta dimensioner av PCC som ger uttryck för institutets övertygelse att 

alla patienter förtjänar högkvalitativ hälso- och sjukvård, och att patienternas synpunkter 

och erfarenheter är en viktig del i förbättringsarbetet. De åtta dimensionerna som The Picker 

Institute (u.å) presenterar är;  

 Patientens behov & värderingar 

 Samordning och integration 

 Fysisk komfort 

 Kommunikation & utbildning 

 Kontinuitet & övergång 

 Emotionellt stöd 

 Tillgång till vård 

 Närstående 

 

Dessa principer har internationellt inspirerats av myndigheter och organisationer och anses 

allmänt ha stor betydelse för utvecklingen av PCC (Vårdanalys, 2012).  

Wolfe (2001) definierar PCC enligt följande: 

Hälso- och sjukvård som skapar ett partnerskap mellan vårdpersonal, patienter 

och deras familjer (när det är lämpligt) för att garantera att beslut respekterar 

patienternas önskemål, behov och preferenser och att patienterna får den 

utbildning och det stöd de behöver för att ta beslut och delta i sin egen 

vård (s.234).  

 

Begreppet PCC har fått ett stort genomslag inom verksamheter i sjukvården. Vården skulle 

kunna ge ett bättre vårdresultat och även sänka kostnaderna om organisation och 

verksamhet arbetar utifrån en högre patientcentrering. För att öka effektivitet och kvalitet 

inom Hälso- och sjukvårdens vård och omsorg och för att uppfylla ökade krav från 

medborgarna och det samhällsekonomiska läget ligger en stor utmaning i att förändra 

organisationskulturen genom att skapa förutsättningar och ett nytt sätt att tänka. Rapporten 

beskriver att det idag pågår utvecklingsarbeten i landet runt så kallad PCC där grundtanken 

är att komma bort från en styrning som ensidigt fokuserar på produktion och prislistor och 

istället mäta och utgå från sådant som skapar värde för patienten och att alla inblandade i en 

vårdprocess behöver ta ansvar för det samlade resultatet för patienten snarare än att 

fokusera på enskilda aktiviteter (Socialstyrelsen, 2015). I Sverige finns uppenbara brister 

gällande information och utbildning för patienter vilket är en förutsättning för att möjligöra 

aktiv delaktighet i vården och på så sätt uppnå goda vårdresultat (Vårdanalys, 2012).  
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En delaktig patient ökar patientsäkerheten enligt Socialstyrelsen (2011), det ställer allt högre 

krav på sjukvårdens organisationers förmåga att förebygga säkerhetsrisker samt att efterleva 

lagar och författningar. Dagens lagstiftning ställer höga krav på såväl att chefer som hälso- 

och sjukvårdspersonal tillämpar lagstiftning som styr patientens ställning och att det finns 

ledningssystem för kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som omfattar bemötande, 

information, delaktighet och kontinuitet.  

Kravet på sjukvården tydliggörs i hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 182:763) 2 a § enligt 

följande; 

Hälso- och sjukvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på god vård. 

Detta innebär att den ska särskilt 

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och tillgodose patientens 

behov av trygghet i vården och behandlingen, 

2. vara lätt tillgänglig, 

3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, 

4. främja goda kontakter mellan patienter och sjukvårdspersonalen, 

5. tillgodose patientens behov av kontinuitet och säkerhet i vården  

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 182:763, 2§). 

 

Socialstyrelsen (2011) uttrycker vikten av PCC enligt följande; 
 

Den samlade kunskapen visar att ett patientcentrerat arbetssätt och en delaktig 

patient har en positiv inverkan på vårdens resultat. Personalens kunskaper och 

evidensbaserade arbetsmetoder tillsammans med patientens kunskap om sig 

själv ger tillsammans de bästa möjligheterna till en god och säker vård (s.8). 

 

Vårdanalys förespråkar förbättring av PCC inom svensk hälso- och sjukvård genom att 

belysa gällande lagstiftning som syftar till att stärka patientens ställning. De förespråkar 

även att patienten ska ges möjlighet att vara medaktör i sin egen vård samt att utveckla 

ramverk där patientens prioriteringar utvärderas. Därefter kan graden av patientcentrering 

mätas (Vårdanalys, 2012). 

 

Förbättringsmodeller med patienten i centrum 

Ett utvecklingsarbete på Henry Ford Hospital, Detroit, USA startade i början av 1990. Syftet 

var att arbeta mer patientcentrerat, att bättre ta ett helhetsansvar för patienten och 

resulterade i en ökning av sjuksköterskornas närvaro hos patienten till 70 %. Detta genom att 

överföra mycket av den vårdadministrativa delen som traditionellt tillhört sjuksköterskans 

arbetsuppgift till en samordnare eller receptionist (Landstingsförbundet, 1998).   
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Förändringsarbetet i verksamheten bestod i att övergå från att ha arbetat utifrån ett uppgift- 

och rutinbaserat fungerande system till ett system med ökat fokus på patienten. 

Förväntningarna av införandet var att förbättra vårdkvaliteten för patienterna och 

vårdpersonalens tillfredsställelse. Modellen medförde att sjuksköterskorna arbetade fysiskt 

närmare patienterna, tiden för patienterna ökade och patienterna blev mer involverade och 

delaktiga i sin vård. En viktig förändring upplevdes också vara att patienten kom i fokus för 

vården. En administrativ förändring i införandet av PCC innebar att alla inkommande 

telefonsamtal till arbetsplatsen hanterades av en receptionist vilket skulle möjliggöra mer tid 

för sjuksköterskan hos patienten. Denna förändring upplevdes vara den mest uppskattade. 

De flesta av de intervjuade var överens om att förändringsarbetet gav dem en förbättrad 

helhetssyn av patienten vilket sågs som en kvalitetsindikator. Genom att sjuksköterskorna 

deltog mer i direkt omvårdnadsarbete lärde de känna patienterna bättre och ökade därmed 

möjligheterna att ge patienterna individuell vård. Studien visade en enighet bland de 

intervjuade om ett förbättrat samarbete och ökad tillgänglighet. Patienterna upplevdes mer 

nöjda och kände sig trygga med PCC (Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010). 

 

I Sverige inspirerades Mariann Inde av förbättringsmodellerna och startade införande och 

utveckling av modellen patientnärmre vård i Karlstad.  Modellens principer och 

utgångspunkt är att ha fokus på patienten, att prioritera vad som är värdeskapande för 

patienten. Vården ska ske nära patienten. Hela organisationen ska vila på en gemensam 

värdegrund och i alla processer avsedd som utveckling, förändring och förbättring ska fokus 

på patienten stå i centrum. Prioriteringar ska hjälpa personalen att göra “rätt saker.” Detta 

utvecklar goda, värdeskapande möten både för patienter och personal. Genom att alltid ha 

patienten i centrum i vårdprocesser, vårdmiljö och arbetssätt kan vården förändras och 

förbättras vilket också innebär PCC (Inde, 2011). 

 

Ett nytt koncept det vill säga Värdebaserad vård har utvecklats för just förbättringsarbete. 

Även där befinner sig patienten centralt med avsikten att utarbeta en övergripande strategi 

det vill säga detsamma som PCC med målet att åstadkomma säkrare, bättre och mer 

kostnadseffektiv vård. Att erhålla så friska patienter som möjligt med så låg resursåtgång 

som möjligt. Värdebaserad vård beskrivs av författaren som ett ramverk som arbetar utifrån 

både patientperspektiv och systemnivå med allt fokus på patienten. Ett arbete som på ett 
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strukturerat sätt med vetenskaplig data/evidensbaserad vård tillsammans med arbete på 

systemnivå möjliggör att vården har förutsättningar att "göra rätt saker rätt" (Nordenström, 

2014, s.30.) Värdebaserad vård beskrivs som ett systematiskt förbättringsarbete, som ett 

komplement till Lean och som därigenom kan vara ett kraftfullt instrument för att 

effektivisera och förbättra vårdens kvalitet där patientens behov är ett centralt begrepp och 

fokusområde (Nordenström, 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Lean är en filosofi och en verksamhetsstrategi som bygger på processer och flöden. Processer 

bygger på aktiviteter som kan vara värdeskapande eller icke värdeskapande. Värde innebär 

att något händer i flödet och som för processen framåt. Att registrera flöden i verksamheten 

och att utifrån utvärdering förändra processen leder till att kontinuerligt öka 

flödeseffektiviteten, effektiviteten i utnyttjandet i resurser och därmed värdeskapande för 

patienten (Modig & Åhlström, 2012). Allt fler hälso- och sjukvårdsorganisationer 

implementerar Lean i organisationen där patienten och patientnyttan sätts i centrum. Lean 

Healthcare är en anpassad form av Lean för sjukvården och bör kompletteras med lämpliga 

verktyg, standardiserade arbetssätt och därigenom ständigt förbättra för patienten. 

Förbättringsprogram är utmanande och kräver därför att medarbetarna motiveras till att 

arbeta med ständiga förbättringar, där de behöver stöd och visat engagemang från högsta 

ledningen för att nå framgång (Dickson, Anguelov, Vetterick, Eller & Singh, 2009). 

Betydelsen av införandet av Lean Healthcare har visat att sjukvårdens sätt att fokusera på 

patienten går helt i linje med Leanfilosofins principer (Joosten, Bongers och Janssen, 2009). 

 

Lean bygger på fjorton principer varav fyra av dem skapar värde för kunden, vilka är 

följande: 

1. “Basera era ledningsbeslut på långsiktigt tänkande, även då det sker på bekostnad av 

kortsiktiga ekonomiska mål …” (Liker, 2012, s.61). Under denna princip finns 

betydelsen av att ge värde för kunden. 

2. “Skapa kontinuerliga processflöden som för upp problemen till ytan …” (Liker, 2012, 

s.61). Identifiera värdeflödet och eliminera slöserier och onödig väntan. 

3. “Låt efterfrågan styra för att undvika överproduktion …” (Liker, 2012, s.62).  Fokus 

på det som efterfrågas “just-in-time”. 

4. “Bygg upp en kultur där man stoppar processen för att lösa problem, så att kvaliteten 

blir rätt från början …” (Liker, 2012, s.62). Tänka kvalitet för kunden och göra rätt 

från början. 
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Leans nyckelbegrepp är värde, där kunden är i centrum och verksamheten ska skapa värde 

för kunden. Genom att ta reda på vad kunderna vill ha så identifieras också värdeskapande 

och icke värdeskapande av en produkt eller tjänst som ska levereras. Omvandlat till hälso- 

och sjukvården har det varit att ta bort onödig väntan och förbättrad kvalitet för patienten 

vilket i sin tur minskar risken för komplikationer och infektioner kopplat till vårdtillfället 

(Joosten, Bongers & Janssen, 2009). Implementering av Lean Healthcare ansågs positivt efter 

den anpassning som skett. Leanfilosofin har sitt fokus på respekt för människor, att ständigt 

söka förbättringar för patienter, användning av redskap såsom problemlösning baserad på 

evidens så ökade trovärdigheten för metoden och det ansågs stämma överens med hälso- 

och sjukvårdens grundvärderingar (Clark, Silvester och Knowes, 2013). Studier inom Lean 

Healthcare visar på goda resultat vid implementering av Lean. Beskrivna effekter som 

tidsbesparingar, högre kvalitet på vården, högre patientnöjdhet, högre delaktighet hos 

medarbetarna, minimering av misstag och reducerad dödlighet (Mazzocato, Savage, 

Brommels, Aronsson och Thor, 2010). 

 

Problemformulering 

För att uppnå god kvalitet i omvårdnad finns behov av att öka patienternas delaktighet. Allt 

fler Landsting och regioner inför Lean som verksamhetsutvecklingsmodell. Det finns dock 

lite forskning om vilken effekt Lean har för patienterna. Lean Healthcare sätter patienten i 

centrum genom att öka värdet för dem som kund. På vilket sätt upplever patienterna att 

PCC förbättrar vården?  Utifrån den frågeställningen har artiklar sökts, som beskriver 

patientens upplevelse av PCC. Litteraturöversikten kan öka kunskapen över vad som är 

viktigt för patienterna. 

Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelse av patientcentrerad vård inom hälso- och 

sjukvård. 
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Metod 
 

Design 

Uppsatsens design är en litteraturöversikt, vilket innebär att söka aktuella forskningsresultat 

inom ett specifikt omvårdnadsrelaterat område. Syftet är att beskriva kunskapsläget inom ett 

visst problemområde (Forsberg & Wengström 2013, s. 25, Friberg 2012, s. 133).   

Målet har varit att kartlägga och fördjupa sig i aktuell forskning med hjälp av kvalitativa och 

kvantitativa artiklar. Artiklarna har kvalitetsgranskats, analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt av det valda forskningsproblemet.  

 

Inklusionskriterier 

Samtliga artiklar som inkluderats i resultatet svarar på syftet utifrån patienternas upplevelse 

av patientcentrerad vård. Artiklar med både kvantitativ-, kvalitativ design inkluderades i 

resultatet. Avgränsning på artiklarnas ålder från 2004-2015 samt skrivna på 

svenska/engelska.  Ingen avgränsning gällande ålder har gjorts.   

 

Exklusionskriterier 

Artiklar med bedömningsgrad III, enligt bedömningsmall av Carlsson och Eiman (2003) 

bilaga 1, har exkluderats på grund av låg vetenskaplig kvalitet. Artiklar skrivna på andra 

språk än svenska och engelska exkluderades. 

 

Litteratursökning    

Mellan 150918 - 151031 genomfördes systematiska artikelsökningar i databaserna Cinahl, 

PubMed och Primo. Sökord som användes var MeSH-termer, Headings, valda sökord och 

sökordskombinationer för att hitta relevanta artiklar. De sökord som slutligen användes var 

implementation, patient centred care, patients role, patients view, patient evaluation, patient-

centered care, patient´s perspective, experience, patient´s perspective, approach, redovisas i 

tabell 1. Eftersom det förekommer flera definitioner av begreppet patientcentrerad vård har 

dessa använts i olika variationer sammansatt i sökningarna.  Artiklarna bedömdes enligt 

bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003). Bilaga 1. Författarna korrigerade en punkt i 

bedömningsmallen där påståendet gäller endast patienter med lungcancer. Detta 

korrigerades till patienter med erfarenheter av PCC. Under arbetets gång utfördes en extra 

granskning av tidigare sökningar som redovisas i tabell 1.  
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Tabell 1. Artikelsökning och urvalsprocess:  

Databas/   datum Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Valda Inkluderade Författare 

Cinahl 151108 Patient 
centered 
care AND 
patients 
view 

english, peer 
 reviewed, år 
2004-2015, full 
text 

51 5* 4** 
2*** 
2**** 

2 st Nr.2 Marshall, Kitson & 
Zeitz. 
Nr.3 Edwards, Duff & 
Walker.         
 

Cinahl 151108 Patient 
centered 
care AND 
patient 
evaluation 
AND patient 
focused care 

english, peer 
 reviewed, år 
2004-2015, full 
text 

17 5* 3** 
2*** 
1**** 

1 st Nr 9 Blomqvist, 
Theander, Mowide & 
Larsson 

Cinahl 151108 Patient 
centered 
care AND 
patient 
evaluation 
AND patient 
satisfaction 

english, peer 
 reviewed, år 
2004-2015, full 
text 

48 8* 7** 
5*** 
5**** 

5 st Nr.1 Gill, Dunning & 
Mc Kinnon. 
Nr.3 Edwards, Duff & 
Walker. 
Nr.20 Sidani. 
Nr.23 Sohunen, 
Välimäki & Leino-Kilpi. 
Nr.83 Suhonen, 
Efstathiou, Tsangari, 
Jarosova, Leino-Kilpi, 
Patiraki, Karlou, Balogh 
& Papastavrou 

Cinahl 151108 
 

 

 

 

 

 

 

Patient 
centered 
care AND 
patient 
evaluation 
AND 
approach 

english, peer 
 reviewed, år 
2004-2015, full 
text 

64 8* 5** 
4*** 
4**** 

4 st Nr.7 Jensen, Vedelö & 
Lomborg .            
Nr.9 Lu, Kerr & Mc 
Kinley.                           
Nr.47 Tutton, Seers & 
Langstaff.   
Nr.50. Ferguson, Ward, 
Card, Sheppard & 
McMurtry   

 

*antal valda artiklar efter läst titeln, ** antal valda artiklar efter läst abstrakt, *** antal valda artiklar 

efter läst artikel, **** antal valda artiklar efter granskning. 

 

Urval 

Då sökningar gjorts med sökordskombinationer och valda avgränsningar, genomfördes 

första artikelurvalet. De titlar som motsvarade syftet för litteraturöversikten lästes och 

därefter lästes också abstrakten. De artiklar med ett abstrakt som svarade mot 

litteraturöversiktens syfte valdes ut och lästes i sin helhet. De artiklar som lästs i sin helhet 
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kvalitetsgranskades enligt bedömningsmall Carlsson och Eiman (2003), bilaga 1. En 

översiktstabell skapades innehållande tolv artiklar, se bilaga 2. 

Analys 

Slutligen valdes 12 artiklar ut och har analyserats enligt induktiv metod och bedömts med 

inspiration av Friberg (2012, s.140-141). För att få en samlad översikt och för att uppfatta 

likheter och skillnader i artiklarnas resultat lästes artiklarna flera gånger. En översiktstabell 

över valda artiklar skapades (se bilaga 2). Meningar och stycken ur resultatet som svarade 

mot vårt syfte extraherades ur varje artikel. Ett antal teman skapades utifrån varje artikel, 

vilka skrevs ner sammanställdes i en översiktstabell, bilaga 2. Dessa teman färgkodades och 

sorterades till fyra huvudteman se analysförfarande tabell 2. 

Tabell 2 Översikt av analysförfarande 

 
 

Etiska överväganden 

Etiska aspekter har tagits upp i alla valda artiklar som ingår i denna litteraturstudie. Dessa 

vetenskapliga artiklarnas respektive etiska övervägande, givna godkännanden samt 

information till deltagare i de studier som utförts har också analyserats och granskats. 

Författarna har haft som inriktning att noggrant, objektivt och neutralt översätta artiklarnas 

text och analys av innehåll. 
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Resultat 

Resultatet beskriver de inkluderade artiklarnas karaktär samt de fyra övergripande teman 

som skapades utifrån analys av artiklarnas resultat. I presentationen av de fyra temana valde 

vi att inte inkludera underrubrikerna som beskrivs i tabell 2. Resultatet skrevs till en början 

med flera underrubriker varvid innehållet blev splittrat och till följd av detta svårt att läsa 

vilket gjorde att dessa togs bort. 

 

Studiernas karaktär 

Denna litteraturöversikt består av tolv vetenskapliga artiklar. Fyra artiklar från Australien, 

två vardera från Sverige och Canada, en vardera från Danmark, Finland, Storbritannien, 

samt en artikel som innefattade fem europeiska länder, Tjeckien, Cypern, Finland, Grekland 

och Ungern. Åtta artiklar med innehåll av kvalitativa studier och fyra kvantitativa studier. 

Under vår analys av dessa artiklar utmynnade i fyra teman, patienters upplevelse av att vara 

i vårdens centrum, personalens agerande, kommunikation samt sjukhusmiljö och 

organisation. Artiklarnas studier baseras på vuxna patienters upplevelser av PCC i 

sjukhusmiljö. 

 

Patienters upplevelser av att vara i vårdens centrum 

Patienter upplevde att överrapportering vid sängkanten, mellan personal som skedde 

tillsammans med patienten bidrog till att vården blev mer personlig. En patient sa: “I´ts a bit 

more personal and you´re meeting that person, rather than just another face passing 

through” (Lu, Kerr & Mc Kinlay, 2014, s.454). Att delta vid överrapporteringen gav 

patienterna möjlighet att delge personalen viktig information. De fick tillgång till mer 

information om sin vård, sitt hälsotillstånd och vårdens planering. Enligt patienterna ökade 

detta arbetssätt vårdpersonalens uppfattning och förståelse om patientens tillstånd och 

behov vilket förbättrade kvalitet och effektivitet i vårdprocessen och patienten upplevde 

vården säker och att de hade mer kontroll (Lu et al., 2014).  

For me, I would say I feel like I´m a little bit in control, because I actually 

know, I can hear what´s happening and I´m understanding the process of 

where I´m at and what everybody´s thinking is happening with me, instead of 

just sitting here in the dark, wondering what´s going on...just from feeling 

confident with where I´m at and what´s happening to me, I personally think 

it´s a good thing ( Lu et al., 2014, s. 454 ).  
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Patienter beskriver termen PCC som att vara aktivt delaktig i sin vård, delaktig i ett 

beslutsfattande. Det är viktigt att bli lyssnad på som patient och att få göra sin röst hörd. 

Patienterna kände att de att kunde medverka och att dess medverkan var betydelsefull. 

Patienterna var obekanta med begreppet PCC och dess meningsfullhet i vården och såg 

begreppet som en jargong som användes av personalen (Marshall, Kitson & Zeitz, 2012). Ett 

starkt samband visades mellan patientens delaktighet och deras känsla av att ha kontroll 

över sin egen situation samt att det också ökar förmågan till egenvård och tillfrisknande. 

Patientens upplevelse är ökad tillfredsställelse med vården om den är patientcentrerad, det 

vill säga om vården innefattar PCC (Sidani, 2008). 

 

Patienterna fick stöd för individuella omvårdnadsåtgärder ju högre grad av tillfredsställelse 

rapporterade patienterna. De upplevde oftast att deras individualitet gällande 

beslutskontroll över vården förverkligades men att deras livssituation togs minst i 

beaktande. Ett starkt samband mellan två olika mätvariabler upptäcktes mellan patientens 

syn på support för individualitet genom specifika omvårdnadsinsatser och upplevd PCC. Ett 

måttligt samband fanns mellan upplevd individuell vård och patienternas tillfredsställelse 

och vård. Ett ganska svagt samband mellan upplevd individuell vård och livskvalité 

observerades (Suhonen, Välimäki & Leino-Kilpi, 2004). 

 
Patienternas beskrev upplevelsen av att vara en aktiv del av behandlingen, de fick en 

mänsklig relation och kände sig bekräftade. En ökad trygghet och säkerhet vilket minskade 

oro och utökade möjligheterna till aktivitet (Jensen, Vedelö & Lomborg, 2012: Tutton, Seers & 

Langstaff, 2007). Patienterna kände sig värdefulla och fick en känsla av tillfredställelse av att 

vara en del i PCC (Ferguson, Ward, Card, Sheppard & McMurtry, 2013). 

 

Patienternas upplevelser har stark betydelse, de lyfte vikten av att involvera familj/anhöriga i 

PCC. Detta beskrivs av patienterna vara en bidragande faktor till att de kände en ökad 

trygghet. Särskilt viktigt ansågs deras kunskaper tillsammans kunna utveckla PCC, genom 

att inhämta deras kunskaper om patientens kapacitet ökar deras förmåga till egenvård och 

resultatet blir som bäst (Blomqvist, Theander, Mowide & Larsson, 2010). Patienter som deltar 

aktivt i sin vård upplevde att de också hade en starkare förmåga och strategi att hantera 

motgångar i samband med förändringar i sitt tillstånd (Sidani, 2008). 
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Patienters upplevelse av personalens agerande 

Patienterna beskrev att personalen visade hög grad av uppmärksamhet. En patient beskrev 

hur en av sjuksköterskorna uttryckte sig; “ I have enough time, how do you want me to 

help” (Jensen, 2012, s.1010). Patienter skiljer inte på olika yrkesproffesioner på sjukhuset utan 

ser hela personalgruppen som ett kollektiv, med ett gemensamt ansvar att ge patienterna 

vård.  Patienterna upplevde att personalen strävade hårt att skapa en känsla av att sätta 

patienten i centrum av vården, en strävan att möta patientens psykiska och känslomässiga 

behov och göra dem fysiskt komfortabla. Patienterna kunde även beskriva hur personalen 

gjorde det lilla extra som egentligen inte ingick i arbetet men som innebar att patienten 

upplevde att livet kändes lättare (Marshall et al., 2012). 

 

Patienternas bedömning av vårdens kvalitét visade ingen betydande skillnad, på effekterna 

före och efter införandet av en organiserad PCC modell. En möjlig anledning till detta antas 

vara att bedömningen av vårdens kvalité var högt skattad redan innan införandet och att det 

därför fanns lite utrymme för förbättring. Vidare framkom att ju högre grad vårdgivarna 

tillägnar sig PCC principerna desto högre bedömer patienterna vårdens kvalitet (Wilde-

Larsson, Inde, Carlsson, Nordström, Larsson & Rydstedt, 2014). 

 
Patienternas upplevelser av stöttande och vänligt inställd vårdpersonal visade på respekt 

och att de var uppmärksam mot patienterna (Gill, Dunning, McKinnon & Cook, 2014). I ett 

genomförande av PCC beskrev patienterna sina erfarenheter att de tillsammans med 

personalen hade ett gemensamt projekt baserat på patienternas behov, önskningar och 

resurser. Detta legitimerade patienternas behov av hjälp vilket kändes viktigt och ökade 

patienternas välmående och hjälpte patienterna att behålla sin integritet (Jensen et al., 2012). 

I jämförelse mellan patienter och sjuksköterskors uppfattning om individuell vård i fem 

europeiska länder, en jämförelse i skillnader mellan patienter och sjuksköterskor samt 

mellan länderna. Resultatet visar att patienterna skattade individualiteten lägre än 

sjuksköterskorna i alla deltagande länder men upplevelsen över lag var att vården gavs 

individuellt. Patienterna från Cypern gav den högsta bedömningen gällande individuellt 

stöd genom omvårdnadsinsatser samt erhållen individuell vård. I samma avseende gav de 

grekiska patienterna den lägsta bedömningen (Suhonen et al., 2011).   
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Patienterna kände respekt och hade ett starkt förtroende för vårdpersonalen de upplevde att 

läkare och övriga yrkeskategorier har en god teamkänsla. Betydelsefulla erfarenheter var 

vanlig hövlighet och goda relationer, att bli bemött och behandlad med artighet, bli lyssnade 

på och att ha respektfulla interaktioner mellan personal, patienter och dess anhöriga 

(Ferguson et al., 2013). Teamarbetet var viktigt, att se att personalen arbetade i team skapade 

trygghet. Vissa patienter uttalade det som oerhört positivt att teamet gick den dagliga 

ronden tillsammans med patienten vilket ökade patientens delaktighet. Personalen visade ett 

känslomässigt engagemang vilket gjorde att patienten kunde känna att de var speciellt 

utvalda och kunde hitta det positiva i vården, trots alla motgångar. Patienterna kände sig 

trygga i att känna igen personal (Tutton et al., 2007). 

 
Patienters upplevelse av kommunikation 

Patienterna upplevde att kommunikation var god, det gavs relevant och nödvändig 

information (Ferguson et al., 2013). Patienter sätter högt värde på god kommunikation i PCC. 

Tiden som personalen ägnade patienten värderades högt av patienterna. Personalen fanns 

tillgänglig efter deras behov. Patienterna upplevde att de blev värnade om och respekterade, 

oavsett relation och karaktär. Humor beskrivs som ett sätt att skapa kontakt, en 

copingstrategi för både patient och personal. Att personalen använde humor upplevdes för 

patienterna som att personalen antydde en medveten närvaro i en pågående kommunikation 

(Marshall et al., 2012).   En patient uttrycker det följande; “And having a joke about things to 

keep your spirits up, keep your mind off the pain. Those little things really add up” 

(Marshall et al., 2012, s. 2667). Kommunikationen mellan vårdgivare och vårdtagare var av 

stor betydelse i PCC.  De menar att kommunikationens kvalité och tidpunkt är viktig. Att få 

nödvändig information vid rätt tidpunkt kan vara av yttersta vikt och minska risker för 

onödig oro och rädsla. Att känna igen personal, kunna skilja på personal och dess profession 

upplevdes viktigt, för att kunna veta vem de skulle ställa “rätt” frågor till. Att nyttja tiden på 

bästa sätt genom att planera och samordna aktiviteter så att vårdtiden kändes effektiv 

(Edwards et al., 2014; Gill et al., 2014). Patienterna beskrev att personalens sätt att 

kommunicera påverkade deras upplevelse av PCC positivt. PCC skapade en tillåtande 

atmosfär med ett fritt utbyte av information, instruktioner och etablerade en ömsesidig 

förståelse om patienternas behov. Det omvandlade patienterna till aktiva partners i vården 

(Jensen et al., 2012). Genom att delta i överrapportering vid sängkanten upplevde 
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patienterna att de bidrog till information och att de kunde kontrollera så att inte viktig 

information försvann på vägen. De uttryckte åsikter om att deras medverkan kunde 

minimera fel i ett informationsutbyte. Att dela rum med andra patienter kan skapa en 

obekväm situation, en patient uttryckte att det kan kännas obekvämt att höra 

överrapporteringen gällande någon annan (Lu et al., 2014).  

 
Vårdinsatser från personal skiljde sig mellan olika sjuksköterskor, variationer fanns gällande 

attityd och språk. Några patienter upplevde att det fanns en tendens då särskilt bland yngre 

vårdpersonal att använda sig av en teknisk jargong som var svår att förstå bland patienterna 

vilket komplicerade möjligheterna för patienterna att vara delaktiga (Lu et al., 2014). En 

patient uttryckte följande; “Bit more information (about terms and language). Sometimes, I 

can´t understand what it (language used during the handover) means” (Lu et al., s. 456). 

Patienterna skattade att de var mest nöjd med att vården uppfyllde tekniska och 

vetenskapliga behov och minst nöjd med att möta informationsbehovet hos patienten 

(Suhonen et al., 2004).  

 

Patienters upplevelse av sjukhusmiljö och organisation 

I patienternas upplevelse av PCC är den fysiska miljön integrerad. Den fysiska miljön har en 

viktig betydelse för patienten, att ha ett rum med utsikt för möjlighet att se sol eller regn 

höjer känslan av välmående. Detaljer som att dela rum med andra patienter, eller larm som 

hörs nattetid kan störa patienterna vilket försämrar sömnen och därmed möjligheter att delta 

i aktiviteter nästa dag (Gill et al. (2014). Patienterna beskrev sömnen som en stor betydelse 

vid sjukhusvistelsen, patienterna upplevde till och med sömnproblem som det största 

hälsoproblemet (Edwards et al., 2014; Suhonen et al., 2004). Patienterna beskrev hur en 

viktig och en upplevd känsla var att tappa kontrollen och en obalans i befogenhet.  

 

Väntan i olika sammanhang beskrivs som ett problem och upplevdes negativt och 

frustrerande. En patient upplevde följande; “it´s frustrating just waiting for someone to give 

you an answer as to when you actually can eat, you know, it makes it hard” (Marshall et al., 

2012, s.2668). Situationer av väntan kunde gälla möten som sköts upp eller att få ett svar på 

exempelvis när patienten fick lov att äta (Marshall et al., 2012). 
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Att få tillräckliga matportioner anpassade efter patientens behov är betydelsefullt. Sängen 

beskrivs som ett problem för patienten. Patienterna beskrev sin känslighet för personalens 

olika personlighet, attityd och bemötande och yttrade sig över om viss personal var lämpade 

för sin profession (Gill et al., 2014). 

Diskussion 
 

Metoddiskussion  

 

Design 

De studier som genomförts som belyser patienternas upplevelser av PCC har besvarat vårt 

syfte. För att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten är samtliga artiklar som använts i 

litteraturöversikten granskade enligt förfarandet peer review. En bedömningsmall enligt 

Carlsson och Eiman (2002) användes för bedömning och klassificering av artiklarna. 

Artiklarna representerar flera delar av världen och innehåller både kvalitativa och 

kvantitativa studier.  

Inklusionskriterier 

Litteraturöversiktens inklusionskriterier valdes för att söka artiklar som besvarade hur 

patienter upplevde PCC. Det visade sig att flera artiklar innehöll studier ur ett 

sjuksköterskeperspektiv samt en del artiklar som belyste både patienters och sjuksköterskors 

upplevelse av PCC. Ingen åldersbegränsning valdes då de artiklar som sökningarna 

resulterade i innehöll studier med endast vuxna patienter. 

Litteratursökning 

Syftet var från början att undersöka patienternas upplevelse av värdebaserad vård. Vi fann 

svårigheter att hålla oss till ett fåtal sökord, vi fann begränsad forskning gällande det valda 

ämnet. Vi upptäckte svårigheter att hitta passande Mesh-termer.  Sökningar som gjordes i 

databasen Pubmed gav ett stort och ojämnt resultat vilket visade sig vara svårt att begränsa.   

Urval 

Flera begrepp av förbättringsmodeller visade sig efter vår tolkning av definitioner ha samma 

innebörd. För att försöka skapa en bild av modellernas gemensamma kriterier och för att 

litteraturöversikten skulle bli lättare att förstå valde vi att använda oss av patientcentrerad 

vård som ett gemensamt begrepp. Författarna är medvetna om att litteraturöversiktens 

resultat skulle kunna påverkas om dessa begrepp använts var för sig. Bedömningen gjordes 
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att sökningarna var för sig gav så pass begränsat material att det inte räckte för ett 

fullständigt resultat. Med det gemensamma begreppet hittades flera artiklar som 

presenterade studier där både patienter och vårdpersonal medverkade. Få artiklar hittades 

med enbart patientperspektiv. Ett antal artiklar användes således där även vårdpersonal 

medverkade och där vi valde att i enstaka stycken även beskriva personalens upplevelse i 

jämförelsesyfte med patienterna. I alla sökningar användes avgränsningen full text vilket kan 

ha medfört att författarna gått miste om relevanta artiklar. 

Analys 

Analysen resulterade i fyra huvudteman. Resultatet skrevs till en början med flera 

underrubriker varvid innehållet blev splittrat och till följd av detta svårt att läsa varför dessa 

togs bort. Författarna är medvetna om att resultatet kunde ha blivit mer detaljerat om det 

hade presenterats med subteman men tror också att det då hade krävts ett större antal 

artiklar att utgå från. Det skulle vara intressant att göra en kvalitativ intervjustudie där 

patienterna och vårdpersonalen intervjuas och resultatet då jämförs, eftersom det skulle vara 

av värde att mäta skillnader på deras upplevelser av PCC. 

 
Resultatdiskussion 

 

Patienters upplevelser av att vara i vårdens centrum 

Det är viktigt för patienterna att bli lyssnad på och att få göra sin röst hörd, det vill säga att 

aktivt medverka i sin egen vård. Patientens upplevelse av att vara i vårdens centrum, 

personalens agerande och god kommunikation påverkar patienten positivt i användandet av 

PCC. Patienternas upplevelse av att få vara delaktig i sin egen vård ökar upplevd trygghet 

både vad det gäller förtroende för sjukvårdspersonalen och organisationen. Detta är av 

betydelse för patientens upplevda vårdkvalitet och utveckling. Betydelsen för patienten 

visade sig stämma bra överens med Lean Healthcare, att skapa värde och god kvalitet på 

vården med fokus på patientens behov (Joosten, Bongers & Janssen, 2009). 

 

Patienters upplevelse av personalens agerande 

Patientens uppfattning om vad som var viktigt vid sjukhusvistelsen överensstämde inte 

alltid med vårdgivarens uppfattning. Det finns starkt samband mellan patientens delaktighet 

och deras känsla av att ha kontroll över sin egen situation samt att det också ökar förmågan 

till egenvård och tillfrisknande. Patienternas upplevelse är ökad tillfredsställelse om vården 
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innefattar en hög grad av PCC. Författarna har under denna litteraturöversikt hittat flera 

liknande begrepp på PCC där det betyder och innebär samma sak, en anledning till att det 

förekommer olika benämningar och förkortningar kan vara att det är ett så pass nytt 

begrepp. I den svenska hälso- och sjukvården sker en översyn gällande riktlinjer för att alla 

ska jobba efter patientens medbestämmande, dagligen förekommer begreppet PCC men 

också personcentrerad vård. Dessa begrepp har olika innebörd vilket behöver 

vidareutvecklas för att undvika missförstånd (Socialstyrelsen, 2015). 

 
En grundläggande del i omhändertagandet av patienten är delaktigheten och att det ökar 

patientsäkerheten. Patienterna har en viktig roll när det gäller att förbättra sin egen säkerhet 

parallellt med sin vård. Patientens delaktighet påverkas av hans/hennes egen kunskap, sitt 

hälsotillstånd och erfarenheter. Vårdgivarna har som uppgift att se till att patienterna har 

tillräcklig kunskap för att delta i sin vård och sjuksköterskans positiva attityd, uppmuntran 

och stöd är central för patientens medverkan i vården. En kompetenshöjning inom 

sjuksköterskeyrket kan förhöja möjligheterna att understödja patientmedverkan. 

Organisation och ledning behöver prioritera patientmedverkan ur ett patient- 

säkerhetsperspektiv (Vaismoradi, Jordan & Kangasniemi, 2014). 

 
Det finns risk för olika tolkningar av begreppet PCC, olika synsätt som i sin helhet betyder 

att sätta patienten i centrum för patientens bästa. Begreppet PCC kontra patientinflytande 

kan uppfattas som kompletterande begrepp där patienternas medbestämmande kan öka 

värdet för patienten. Det finns också en viss andel patienter som aktivt väljer att inte delta i 

vården, det är då vårdgivarens ansvar att se till patientens bästa (Holmström & Röing, 2010).  

 

Patienters upplevelse av kommunikation 

Att involvera patienten i vården ökar också patientsäkerheten, det traditionella sättet att 

vårda genom att informera frångås och patienten sätts i centrum och medverkar. 

Utvecklingen ställer högre krav på vården eftersom patienterna ställer högre krav på att få 

vara involverad i planering och uppföljning av vården. Att involvera familj/anhöriga i 

vården ökar kunskaperna kring varje patients unika förutsättningar vilket också beskrivs av 

patienterna som en viktig del för att de ska kunna känna ökad trygghet (Snyder, 2014). 

Förutsättningarna för en god och säker vård är att patienterna får ett bra bemötande, 

information, planering och delaktighet.  Vid flertalet ärenden där det inte gått bra för 
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patienterna har det funnits brister i kommunikationen. Information ska vara individuellt 

anpassad, skriftlig, muntlig och lämnad till både patienten och närstående (Inspektionen för 

Vård och omsorgs, 2015). 

 
Resultatet stämmer väl överens med Leans grundprinciper vad gäller att utgå ifrån kundens 

behov och delaktighet där kunderna i detta fall är patienter och anhöriga. Ett Leaninspirerat 

förbättringsarbete har som utgångspunkt att sätta patienten och patientnyttan i fokus vilket 

bygger på respekt för människor, att ständigt söka förbättringar för patienterna (Liker, 2012). 

Detta i sin tur skapar förtroende och nöjda patienter och är enligt lag en rättighet som alla 

patienter har (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS nr 182:763). 

Slutsats 
 

Patienternas upplevelse av att befinna sig i centrum av vården har visat sig öka tryggheten 

och känslan av att vara delaktig i sin vård. Att överrapporteringen flyttades från 

expeditionen till patientens sängkant, är en åtgärd som till 100 % ökar patientens delaktighet 

i vården. Vi anser att begreppet PCC bör definieras i samråd med patienter och 

vårdpersonal. Utveckling, införande och kontinuerlig utvärdering av förbättringsarbeten bör 

ske i samverkan med hela organisationen, tillsammans med patienter, detta för att lyfta fram 

patienten som en medaktör i vården. Detta ökar möjligheterna att finna ett gemensamt 

förhållningssätt och att skapa en kultur med gemensamma grundläggande värderingar. I 

sjuksköterskans arbete ingår att dagligen möta patienter, att vara lyhörd med alla sinnen. 

Det finns ett värde av att bjuda in patienten till dialog och planering. Genom att som 

sjuksköterska vara medvetenhet om patientens behov och önskningar främjas vårdprocessen 

och risken för missförstånd och misstag minskar. Under arbetets gång har vi funnit många 

olika begrepp som kan tolkas som PCC. Begreppet PCC behöver spridas och förtydligas så 

det inte kan misstolkas. Slutligen vill vi poängtera att det finns behov av ytterligare 

forskning i ämnet PCC, studier där patienterna och vårdpersonal intervjuas och resultatet 

jämförs. Det skulle vara av värde att mäta skillnader på patienternas och personalens 

upplevelser av PCC. Vi fann starka skäl för en vidareutveckling av vården genom PCC, detta 

i nära samråd med patienterna för att stärka patienternas roll. 



 

 

19 
 

REFERENSER 

 

*Blomqvist, K., Theander, E., Mowide, I., Larsson, V. (2010) What happens when you involve 

patients as experts? A participatory action research project at a renal failure unit. Nursing 

Inquiry, 17, 317-323. 

 

Clark, DM., Silvester,K. & Knowles,S. (2013). Lean management systems: creating a culture 

of continuous quality improvement. Journal Clinical Pathology, 66:638–643. 

 

Dickson, W. E., Anguelov, Z., Vetterick, D. Eller, A. & Singh, S. (2009). Use of Lean in the 

Emergency Department: A Case Series of 4 Hospitals. Annals of Emergency Medicine, 54, 504-

510. 

 

Friberg, F. (2012). Dags för uppsats - vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

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

och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur 

 

Gerteis, M., Edgman-Levitan, S., Daley, J., L. Delblanco, T. (1993). Through the patients eyes - 

Understanding and Promoting Patient-Centered Care. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers. 

                 

*Edwards, K. J., Duff, J., Walker, K., (2014) What really matters? A multi-view perspective of 

one patient’s hospital experience. Contemporary Nurse 49, 122–136. 

 

*Ferguson, L., Ward, H., Card, S., Sheppard, S., McMurtry., J (2013). Putting the ‘patient’ 

back into patient-centred care: An education perspective, Nurce Education in practice 13, 283-

287. 

 

*Gill, D.S., Trisha Dunning, T., McKinnon, F., Cook, D., Bourke, J., (2014). Understanding the 

experience of inpatient rehabilitation: insights into patient-centred care from patients and 

family members. Scandinavian Journal of Caring sciences, 28, 264–272 

 

Holmström, I., Röing, M (2010), The relation between patient-centeredness and patient 

empowerment: A discussion on concepts. Patients Education and Counseling, 79, 167–172. 
 

Inde, M. (2011). Ännu närmre - för en god och patientnärmre vård. Landstinget i Värmland. 

 

Inspektionen för Vård och Omsorg, Tillsynsrapport 2015, Hämtad 2016-03-22 från 

http://access.edita.se/optimaker//interface//stream/mabstream.asp?filetype=1&orderlistmaini

d=18517&printfileid=18517&filex=28417414229087  

 

*Jensen, L, A. , Vedelö, W, T. , Lomborg, K. (2012) A patient-centred approach to assisted 

personal body care for patients hospitalised with chronic obstructive pulmonary disease 

Journal of Clinical Nursing, 22, 1005-1015. 

 



 

 

20 
 

Joosten,T. Bongers, I. & Janssen,R. (2009).Application of lean thinking to health care: issues 

and observations. International Journal for Quality in Health Care, 21(5), 341-347. 

 

Kjörnsberg, A., Karlsson, L., Babra, A., Wadenstam, B. (2010) Registrered nurses´opinions 

about patient focused care. Australian Journal of Advanced Nursing, 28 (1), 35-44. 
 

Liker, J.K. (2012). The Toyota Way, Lean för värdsklass. Egypten: Liber AB 

 

Landstingsförbundet. (1998). Att leda för bättring: om framtidens ledarskap. Hämtad 2015-09-22, 

från http://plus.rjl.se/info_files/infosida32905/att_leda_for_battring_del_1.pdf 

 

*Lu, S., Kerr, D. and McKinlay, L. (2013), Bedside nursing handover: Patients' opinions. 

International Journal of Nursing Practice, 20: 451–459. doi: 10.1111/ijn.12158 

 

*Marshall, A., Kitson, A. & Zeitz, K. (2012) Patients’ views of patient-centred care: a 

phenomenological case study in one surgical unit. Journal of Advanced Nursing 68(12), 2664–

2673. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.05965.x. 

 

Mazzocato, P., Savage, C., Brommels, M., Aronsson, H., & Thor, J. (2010). Lean thinking in 

healthcare: A realist review of the literature. Quality & safety in health care, 19(5), 376-382. 

 

Modig, N. & Åhlström, P. (2012). Detta är lean: lösningen på effektivitetsparadoxen. (2. uppl.) 

Stockholm: Stockholm School of Economics (SSE) Institute for Research [distributör]. 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. (2012). Vårdanalys rapport 2012:5, Patientcentrering 

i svensk hälso- och sjukvård, En extern utvärdering och sex rekommendationer för förbättring. 

Hämtad 2015-12-11, från http://www.vardanalys.se/PageFiles/226/2012-5-Patientcentrering-

web.pdf 

 

Nordenström, J. (2014). Värdebaserad vård: är vi så bra vi kan bli? Stockholm: Karolinska 

institutet University Press. 

 

*Sidani, S. (2008) Research and Theory for Nursing Practice: An International Journal, 22, (1) 

24-37 

 

Snyder, H. (2014) Patient Involvement; A service perspective. Department of Management and 

Engineering, Linköping University. Hämtad 2016-03-22 från 

http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:712316/FULLTEXT01.pdf?gathStatIcon=true 

 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella indikatorer för God vård, −Hälso- och sjukvårdsövergripande 

indikatorer − Indikatorer i Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Hämtad 2015-12-11, från 

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17797/2009-11-5.pdf 

 

 

Socialstyrelsen (2011). Patientens delaktighet, nummer 7 Hämtad 2016-03-11 från 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-31/Documents/Tema_nr7.pdf 

 



 

 

21 
 

Socialstyrelsen. (2015). Tillståndet och utvecklingen inom Hälso - och sjukvård och Socialtjänst, 

Lägesrapport. Hämtad 2015-09-18, från http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-

2-51 

 

*Suhonen, R., Välimäki, M. & Leino-Kilpi, H. (2004) Individualized care, quality of life and 

satisfaction with nursing care.  Journal of Advanced Nursing 50(3), 283–292. 

 

*Suhonen, R., Efstathiou, G., Tsangari, H., Jarosova, D., Leion-Kilpi, H., Patiraki, E., ... 

Papastavrou, E. (2011) Patients´and nurses´perceptions of individalized care: an international 

comparative study. Journal of Clinical Nursing, 21, 1155-1167. 

 

Svensk författningssamling SFS 182:763 Hälso- sjukvårdslag. Stockholm: 

Socialdepartementet. Hämtad 2016-03-11 från 

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

och-sjukvardslag-1982_sfs-1982-763/ 

 

*Tutton, E., Seers, K., Langstaff, D. (2007) Professional nursing culture on a trauma unit: 

experiences of patients and staff. Journal of Advanced Nursing 61(2), 145-153. 

 

The Picker Institute. Hämtad 2016-01-14, från http://pickerinstitute.org/ 

 

Vaismoradi, M., Jordan. S., & Kangasniemi, M. (2014) Patient participation in patient safety 

and nursing input – a systematic review. Journal of Clinical Nursing, 24, 627–639 

 

*Wilde-Larsson, B., Inde. M., Carlson. A., Nordström. G., Larsson. G., Rystedt. I. (2014) 

"Implementation of patient-focused care: before-after effects", International Journal of Health 

Care Quality Assurance, 27 (7), 594 - 604 

Wildfire.se (2015) Kultur och värderingar - en framgångsfråga? Rapport gjord på initiativ från 

Wildfire, forskare från Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, HRbloggen.se 

och HR Professionals Scandinavia. Rapporten går att beställa på 

http://wildfire.se/2015/03/kultur-och-varderingar-2014/ rapport hämtad 150914. 

 

Wolfe, A. (2001) Institute of Medicine Report. Crossing the Quality Chasm: A New 

Health Care System for the 21st Century. USA: IOM. 

 

 

 

http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Wilde-Larsson%2C+B
http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Inde%2C+M
http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Carlson%2C+A
http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Nordstr%C3%B6m%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Larsson%2C+G
http://www.emeraldinsight.com.proxybib.miun.se/action/doSearch?ContribStored=Rystedt%2C+I


 

 

22 
 

Bilaga 1 

 
 



 

 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

24 
 

Bilaga 2 
Översiktstabell 

Författare 
Land 

Årtal 

Studiens syfte Typ av  
design 

Deltagare/ 
Vårdtyp 

Metod 
Datainsamling 

Analys 
 

Huvud 
resultat 

Artikelns 
kvalitet 

1 

Edwards, Duff & 
Walker 
(2014) 

Australien 
 

 

Att identifiera 
vad som är av 
betydelse för 
patient och 
anhöriga vid 
sjukhus 

vistelse + 
personalens 
medvetenhet om 
vad 

Kvalitativ  
 

1 patient 
1 anhörig 
 

Slutenvård 

(planerad 
operation) 
 

4 sjuksköterskor 
2 läkare 

1 
omvårdnadsans
varig 

Deskriptiv  
Semistrukturerade 
intervjuer 
 

 
 

 

 

3 teman 

*medicinering, 
*fysisk komfort, 
*känslomässig 
trygghet 
-vårdgivarna är ej 
alltid medvetna om 
vad som är viktigt för 
patienten. 

II, 77% 

2 
Gill, Dunning, 
McKinnon, 
Cook & Bourke 
(2013) 

Australien 
 
 

 

Att beskriva 
patienter och 
anhörigas 

upplevelser, 
inställning och 
behov vid 
patienters vård 
sluten vård. 
Identifiera 
metoder att 
utföra PCC 
under vårtdtid. 
 

Kvalitativ  4 
fokusgrupper 
2 med patienter 
antal 13 
 

2 med anhöriga 
antal 11 
 

Rehabiliterande 
sub-akut 
eftervård 

Randomiserad 
Inspelade 
intervjuer 
Tematisk analys 

6 teman 
*Personalens attityd 
och bemötande 

*Kommunikationens 
tidpunkt och kvalité 

*att lära känna och 
möta personal 
*Nyttja tiden på 
bästa sätt  
*Fysiska miljön 
*Hantera patienter 
med komplexa 
behov 

I, 81% 

3 

Lu, Kerr, 
McKinley 
(2013) 

Australien 
 

 

 

Att beskriva 
patienters 
upplevelser av 
över-
rapportering på 
sängkanten 

 

Kvalitativ 30 Patienter 
 

Akut medicin  
Akut kirurgi  
BB 

Deskriptiv 

Fenomenologisk 
ansats 

Semi 
strukturerade 
intervjuer 

4 teman 

*en mer effektiv och 
individanpassad 
strategi 
*ha befogenhet och 
bidra till minimering 
av fel 
*privatliv sekretess 
och känsliga ämnen 

*utbildning behov 
och undvikande 
använda av teknisk 
jargong 

I, 83% 

4 
Marshall, Kitson 
& Zeits 
 
Australien 
 
(2012) 

Att beskriva 
patientens 
upplevelse av 
sin vård. 
 

 
 

 

 

Vad konceptet 
PCC betyder för 
dem 

Kvalitativ 10 patienter 
 

 

Storstadsjukhus 

Fenomenologisk 
ansats 

Interpersonella 
intervjuer utifrån 
sex förutbestämda 
frågor 
Tematisk analys 

2 huvudteman: 
*Personal 
-vara uppmärksam 
-göra en insats 

-samhörighet 
*System 
-kultur 
-väntande 
 

2 teman 

-bristande kunskaper 
-vad patienterna vill 

I, 80% 
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5 

Suhonen, 
Välimäki & 
Leino-Kilpi 
(2004) 

Finland 
 

 

Att beskriva 
patientens syn 
på 
upprätthållandet 
av 
individualiserad 
vård samt 
undersöka 
sambanden 
mellan   
individan- 
passad vård och 
tillfredsställelse 
med omvårdnad 

Kvantitativ 
 

300 utskick  
279 svar 
svarsfrekvens= 
93% 
 

Patienter som 
hade vårdats på 
kirurgisk 
avdelning 

Deskriptiv 

Tvärsnitts och 
sambandstudie 

Enkäter 
Individualized 
Care Scale 

Patient-
Satisfaction Scale 
Finnish versions of 
the Nottingham 
Health Profile  
EuroQol 5D 
 

 
 

1)specifika 
omvårdnadsåtgärder 
som syftar till att ta 
itu med och  stödja 
patientens 
individualitet i vården 
korrelerade positivt 
och starkt med deras 
uppfattningar om 
individualitet i sin 
egen vård. 
2)patienternas syn 
på individualitet i sin 
vård 
korrelerade positivt 
med tillfredsställelse 
med omsorg, 
 

 

I, 87% 
 

 

 

 
 

 

 
 

6 

Suhonen et.al 
(2011) 
 

Tjeckien, 
Cypern, 
Finland, 
Grekland, 
Ungern 
 

 

Att jämföra 
patienter och 
Sjuksköterskors 
uppfattning om 
individualiserad 
vård i fem 
Europeiska. 
länder 
 
 

 

Att se 
ev.skillnader 
mellan 
 patienters 
uppfattning av 
densamma 
mellan 
 länderna? 

Kvantitativ 

 

1682 patienter 
svarsfrekvens i 
snitt 79% 
 

1215 
sjuksköterskor 
svarsfrekvens i 
snitt 78% 
 

Patienter som 
vårdats på 
kirurgisk 
avdelning 

Jämförande 

tvärsnittsstudie 

Enkäter 
Individualized 
Care Scales, ICS-
Nurse, ICS-Patient 
Deskriptiv 
trendanalys  
 
 

Patienterna skattade 
individuell vård av 
sjuksköterskor lägre 
än sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna 
anser mer ofta att de 
ger individuell vård 
än patienterna. 
 
 

Skillnader mellan 
länder! 

I, 80% 

7 
Wilde-Larsson, 
Inde, Carlsson, 
Nordström, 
Larsson & 
Rystedt 
(2013) 
 

Sverige 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vilken effekt en 
organiserad 
PFC modell har 
på vårdens 
kvalitet och 
aretsmiljö 

Kvantitativ 1474 patienter 
 

458 vårdgivare 

från sex 
avdelningar. 
Svarsfrekvens 
före impl. 96% 
Svarsfrekvens 
efter 91%. 
+ 
Fem 
slumpmässigt 
utvalda 
avdelningar i 
kirurgi-medicin 
endast i 
postmätning 
(130 patienter, 
svarsfrekvens 
81%. 

Studie före och 
efter 
implementering av 
PFC 
Quality from the 
Patient´s 
Perspective (QPP) 
questionary 

Ju högre grad 
vårdgivarna anslutit 
sig till PFC 
principerna ju högre 
skattar patienterna 
vårdens kvalitet 

I, 83% 
 

8 
Jensen, Vedelö 
& Lomborg 
( 

Danmark 

Utforska pat. 
upplevelse av 
erhållen PC 
kroppsvård och 
att dokumentera 
skillnader 
jämfört med 
tidigare vård 

Kvalitativ 
 

Danmark 
Två olika 
avd på 
Universitetss
jukhus, 
inriktning 
lungsjukdom
ar. 

11 pat Jämförelse/intervj
u- 
studie  
QOA-completed 
quality study med 
induktiv 
forskningsstrategi 
Tolkande 
beskrivning 

3 teman 
*bekräftelse 

*uppmärksam tid 
*säkerhet 
Att vara en delaktig i 
ett gemensamt 
projekt. 

I, 83% 
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9 

Tutton, Seers & 
Langstaff 
(2007) 
Storbritannien 
 

Utforska pat + 
pers 
erfarenheter av 
vård vid akut 
enhet 

Kvalitativ 40 patienter 
19 personal 

Intervju 3 teman 

närhet 
terapeutisk vård 

teamarbete 

I, 93% 

10 
Ferguson, 
Ward, Card, 
Sheppard & 
McMurtry 
(2003) 
Canada 
 

Patienters 
upplevelse av 
patient 
centredness 

Kvalitativ 18 patienter Intervju 5 teman 
*vill vara värdefulla + 
få respekt 
*känna förtroende 
*relevant information 

*god teamkänsla 

*kände 
tillfredsställelse med 
vården 

I, 91% 

11. Sidani 
(2008) 
Canada 

Undersökning av 
patienternas 
delaktighet och 
nöjdhet av PCC. 

Kvantitativ 320 patienter Enkätstudie Sambandet mellan 
PCC och förmågan 
till egenvård 

I, 89% 

12. Blomqvist, 
Theander, 
Mowide, 
Larsson (2010) 
Sverige 

Undersökning 
om hur 
patienternas och 
anhörigas 
kunskaper kan 
utveckla PCC 

Kvalitativ 4 patienter 
2 sjuksköterskor 

Djupintervjuer Öka patienterna och 
anhörigas 
delaktighet i 
patientutbildningen 
på enheten för 
njursjuka. 

II, 77% 
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