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Abstrakt 
Bakgrund: Patienter i primärvården har upplevt brister gällande vård och behandling samt 

bemötande från vårdpersonal. Personcentrerad vård (PCV) har förekommit i olika vårdorga-

nisationer som arbetsmodell för att öka patienters medvetenhet och delaktighet i vården. Det 

har funnits en osäkerhet kring olika begrepp och dess betydelse samt faktorer som kan 

hindra ett personcentrerat arbetssätt. Syfte: Var att belysa vad som var betydelsefullt för pa-

tienter vid personcentrerad vård i primärvården. Metod: En systematisk litteraturstudie med 

kvalitativ innehållsanalys genomfördes. 10 kvalitativa artiklar granskades och utmynnade i 

sex kategorier som analyserades utifrån PCV:s principer. Resultat: Patienter värderade en 

naturlig kontakt, de ville att vårdpersonal visade ett ärligt och uppriktigt intresse. Relationen 

till vårdpersonalen skulle vara jämlik, trygg och ha en kontinuerlig funktion. Slutsats: Stu-

dien visade på många fördelar att arbeta med PCV inom primärvård. För att lyckas med im-

plementering av PCV krävs att vårdpersonal värderar vikten av att etablera en mänsklig 

kontakt. 

Nyckelord: delaktighet, innehållsanalys, litteraturöversikt, personcentrerad vård, primär-

vård, relation 

Abstract 
Background: Primary care patients have experienced shortcomings regarding care and treat-

ment as well treatment from healthcare professionals. Person-centred care (PCV) has occured 

in various care organizations as a working model to increase patient awareness and partici-

pation in healthcare. There has been uncertainty about different concepts and their signifi-

cance as well as factors that can avoid a person-centred approach. Aim: To highlight what 

was important for patients with person-centred care in primary care. Method: A systematic 

literature study with qualitative content analysis was conducted. 10 qualitative research-arti-

cles were examined and resulted in six categories analysed based on PCV: s principles. Re-

sults: Patients valued a natural contact, they wanted health care professionals to show an 

honest a sincere interest. The relationship with health care staff should be equal, safe and 

have a continuous function. Conclusion: The study showed many benefits of working with 

PCV in primary care. To succeed in implementing PCV, staff need to value the importance of 

establishing a human contact. 

Keywords: content analysis, literature review, participation, person-centred care, primary 

health-care, relationship 
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Introduktion 

Mötet mellan patienter och vårdpersonal formas utifrån individ och situation. Patienter har i 

sitt möte med vården en ökad sårbarhet och är beroende av den professionelle vårdaren.  

Den ena parten är sjuk, den andra ska hjälpa. Den ena parten har mycket kunskap, 

den andra parten mindre kunskap. Den ena parten är i behov av resurser, den andra 

parten kontrollerar tillgången till dessa resurser (exempelvis specialistbehandlingar 

och sjukförsäkringsersättningar). Denna asymmetri utgör ett väsensdrag hos dessa 

relationer. Hälso- och sjukvårdens primärrelationer skulle aldrig ha uppkommit om 

inte vissa hade behövt andras hjälp, kunskap och resurser. Relationerna upprättas ge-

nom förtroende. Men det är inte och kan aldrig bli ett förtroende mellan jämbördiga 

parter. (Nortvedt & Grimen, 2006, s. 133).  

Trots att det i idag både botas och förbättras tillstånd hos befolkningen är det många som 

inte är nöjda med vården. Missnöje finns med hur personalen bemöter patienter som inte 

känner sig hörsammade.  

Bakgrund 

Antalet klagomål på vården inom primärvården ökade 2015 med 11 procent (Socialstyrelsen, 

2017). Inspektionen för vård och omsorg (IVO) hanterade ca 700 klagomål gällande vård och 

behandling i primärvården (IVO, 2017a). Klagomålen gällde kommunikation och tillgänglig-

het, brister gällande tillgänglighet, otillräcklig långsiktig planering och kontinuitet, brister i 

bemötande och otillräcklig information (Socialstyrelsen, 2017). Det har uppmärksammats i 

det patientnära arbetet att ett subjektivt och individuellt förhållningssätt genom att se patien-

ter som en individuell person, främjar patienters välmående. Vårdpersonalen försöker se pa-

tienten som en person genom personcentrerad vård (PCV) (Edvardsson, Sandman & 

Rasmussen, 2008; McCormack & McCance, 2006). I Sverige sammanställer IVO (2017b) alla 

klagomål. De lägger fokus på bristande information, personalens bemötande samt organisa-

toriska svagheter. Den verksamhet där klagomålen ökar mest är i primärvården och det rör i 

synnerhet upplevd nonchalans, tillrättavisande och hur patienter blivit ifrågasatt. Ofta ut-

reds klagomål vid brister i kommunikation mellan olika vårdenheter och vårdgivare, patien-

ter upplever att de får sköta vårdförfarandet på egen hand. Klagomålen handlar om svårig-

heter att komma i kontakt med vårdinstanser, att patienter bollas mellan olika vårdinstanser, 

brist på kompetens samt personaldiskontinuitet.  
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Primärvård 

Primärvård definieras enligt Socialstyrelsen som ``hälso- och sjukvårdsverksamhet som utan 

avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svarar för befolkningens behov 

av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilite-

ring som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser” (Socialstyrelsen, 2005). 

Primärvården styrs av landstinget, som i sin tur har makten över vad som ska ingå i primär-

vårdens service och vilka befattningar som ska finnas (Socialstyrelsen, 2016b). I primärvår-

den idag finns ett vårdvalssystem som innefattar alla personer, individen själv kan välja vil-

ken utförare den vill ha när det gäller primärvårdens tjänster. Detta gäller även vid val av 

fast läkarkontakt, lagen om valfrihetssystem (LOV). Gällande uppdrag eller behandlingar 

som inte primärvården kan bistå med ska vårdcentralerna samarbeta med andra uppdrags-

givare eller vårdnivåer. Alla verksamheter ska ha samma grundkoncept och vården ska bed-

rivas lika, det finns dock en del olikheter. Åligganden kan vara olika utformade och kompe-

tenser kan variera. Primärvårdens åliggande bör tydliggöras nationellt så enheterna blir mer 

likformiga. En analys av hälso-sjukvården har gjorts för att effektivisera vården, kontentan 

blev att i framtiden ska mer avancerad sjukvård bedrivas i primärvården vilket innebär 

större krav på kompetenta resurser (Socialstyrelsen, 2016b). Hos distriktssköterskan i pri-

märvården behövs förutom teoretisk kompetens ett flexibelt synsätt och ett vetenskapligt 

förhållningssätt. I arbetet ingår exempelvis att möta, stödja, råda och behandla personer och 

deras familjer i alla åldrar utifrån en helhet (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) skrev 2015 en överenskommelse 

med mål att främja och utveckla insatser för en ökad patientcentrerad vård (PCC) i Hälso- 

och sjukvården. Socialstyrelsens delrapport visar pågående diskussioner om vad begreppen 

PCC och PCV innebär samt att landstingen och regionerna använder båda begreppen. PCV 

anses vara en vidareutveckling av PCC och som klargör att varje patient är en person som i 

högre grad lever sitt liv utanför hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2016a). 

Definitioner och begrepp  

Patient och person 

Patient definieras som en person med efterföljande diagnos eller behandling som erhåller el-

ler är registrerad för att motta hälso- och sjukvård av vårdpersonal (Socialstyrelsen, 2007). 
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Med utgångspunkt från personalism menas att varje person utvecklas i relation med andra 

personer och världen omkring, ej av den egna individen. Helhet, samhälle, och organisat-

ioner skapas genom samverkan mellan personer. En person kan fatta egna beslut och besk-

rivs ha självkännedom, självrespekt och värdighet. En person är ansvarig för sina gärningar 

och samverkan orienterat av etik och moral (Ekman & Norberg, 2013, s. 32–33).  

Närliggande begrepp vid personcentrerad vård 

PCC, personcentrerad omvårdnad (PCO) och PCV är närliggande och ofta förekommande 

begrepp som alla beskriver sätt att centrera vården kring patienten (Ekman & Norberg, 2013, 

s. 30–31). Hughes, Bamford & May (2008) visar att de olika begreppen oavsett typ av centre-

ring tolkades i samma återkommande och förenande teman. Olika typer av centrering krävs 

i olika sammanhang. Gemensamt och oavsett typ av begrepp visar centrerad vård ett bre-

dare perspektiv i vården, den innebär en ökning av den sociala, psykologiska, kulturella och 

etiska känsligheten i våra mänskliga möten och förmänskligar personen bakom sjukdomen.  

Patientcentrerad vård 

Ingen allmänt nationell eller internationell erkänd definition av PCC finns idag. Myndig-

heten för vårdanalys (2012) definierar PCC för hälso- och sjukvården utifrån fem dimens-

ioner: patienter ska vara medaktörer i vården, respekt ska tas för patienten som individ, 

samordning och kontinuitet kring patienten, helhetssyn gällande patientens medicinska, so-

ciala, andliga och emotionella behov samt involvering av närstående efter patientens behov. 

Personcentrerad omvårdnad 

Definitionen av PCO beskriver att vårdandet ska ses utifrån personens alla aspekter gällande 

värdighet, personlighet, delaktighet, relation och miljö (Edvardsson, 2010, s. 29,31).  

Personcentrerad vård 

PCV definieras som ett partnerskap mellan patienter närstående och professionella vårdgi-

vare vilken ligger som grund för planering av mål, strategier och uppföljning av vården 

(Centrum för personcentrerad vård, 2016). Begreppet PCV introducerades i den medicinska 

litteraturen på 1950-talet (Ekman & Norberg, 2013, s. 30–31). Redan 1934 beskrevs vikten av 

att lyssna på patientens berättelse och betydelsen av att se patientens hela personlighet 

(Brackenbury, 1934). I PCV har listats fram centrala delar som att vara i en relation, att vara i 
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en social värld, att känna sig själv och att vara på en plats. Det ges en förståelse för den en-

skilde personens upplevelser och historia som är unik, personen ska vara i centrum. Relat-

ionen ska vara jämbördig mellan patient och vårdare (McCormack, 2004).  PCV utgår från 

personalism som filosofisk grund vilket innebär att varande och aktivitet hör ihop. Grund-

läggande är att agera och att ha en medvetenhet om egna och andras agerande. Med perso-

nens upplevelse av situationen som förutsättning utgår PCV från personens förutsättningar, 

resurser och hinder. (Ekman & Norberg, 2013, s. 32–33). 

De olika begreppen beskriver gemensamma delar som ska ligga till grund i den profession-

elle vårdarens förhållningssätt, se figur 1. 

              

Figur 1. Gemensamma delar i begreppen PCV, PCC och PCO. 

I föreliggande arbete har artiklar i resultatet innehållande PCV samt PCC tolkats som närlig-

gande begrepp med samma innebörd.  
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Ett personcentrerat hälso- och sjukvårdsperspektiv 

Begreppet PCV har formats fram ur vårdandet av åldrade personer med förståndsmässiga 

funktionsnedsättningar och belyser vikten av att se hela livsperspektivet hos personen (Ed-

vardsson et al., 2008). PCV beskrivs höja vårdkvaliteten och är ett bra arbetsinstrument i vår-

dandet. PCV rekommenderas i både nationella och internationella riktlinjer (Backman, Sjö-

gren, Lindkvist, Lövheim & Edvardsson, 2016). Det personcentrerade arbetssättet ska hjälpa 

och vägleda patienten hantera den oro, utsatthet och rädsla som kan uppstå i en vårdrelat-

ion. Vårdpersonal fokuserar helt och hållet på patienters behov och förväntningar vilket ska 

leda till bättre upplevelser (Jakimowicz, S., Stirling, C., & Duddle, M. 2014). 

Som sjuksköterska har det alltid varit en utmaning att vårda äldre personer samt att ge dem 

den vård de behöver och har rätt till. Under 2000-talet i England påbörjades en reform från 

National Health Service (NHS, Departement of Health). De gjorde en omstrukturering av 

riktlinjerna för sjukvården att bli mer personcentrerad, syftet var att förbättra vården för den 

åldrade befolkningen som också stadigt ökar i antal (Nolan, Davies, Brown, Keady & Nolan, 

2004). I England har PCV kommit att bli ett nytt ledande sätt att vårda de gamla vid flera 

olika sjukdomstillstånd. Sättet att vårda har gett en bra känsla utifrån personalens perspektiv 

(McCormack & McCance, 2006; Nolan et al., 2004). Ett personcentrerat perspektiv kräver 

bred kunskap med rätt fokus på individen samt att kunna hantera relationerna mellan perso-

nal, patienter och familjer för att bygga ett ömsesidigt förtroende (McCormack & McCance, 

2006; McCormack, Karlsson, Dewing & Lerdal, 2010). 

Personcentrerad hälso- och sjukvård är framträdande i internationella hälsovårdsreformer. 

Mellan år 2004 och 2014 förekom 400 referenser i PubMed som visar patienters upplevelser 

av vård, bland dessa gäller 18 studier person- eller patientcentrerad vård. I utveckling av 

hälso- och sjukvården råder begreppsförvirring. Osäkerhet finns gällande begreppens inne-

börd och syfte. Vid implementering av nya arbetssätt kan en begreppsförvirring försvåra 

omorganisationen. I dagens hälsovårdsforskning tenderar patienters erfarenhet att reduceras 

till en form av mätvärden. Det finns behov av att förbättra och ta hänsyn till enskilda patien-

ters erfarenheter (Martin & Félix-Bortolotti, 2014). 
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Hinder för personcentrerad vård 

Det finns faktorer som utgör hinder enligt Moore et al. (2016) för att vården ska bli person-

centrerad. Det har observerats att vårdpersonal och då framför allt läkare följer sin strikta 

traditionella vård, det är ett maktförhållande som är svårt att ändra på vilket medför vårdbe-

gränsningar. Dålig attityd från vårdpersonal begränsar en personlig relation. Ett annat hin-

der ansågs personalens attityd till utbildning samt tid för utbildning vara. Standardiserade 

vårdförlopp gör vården opersonlig och formell. Hög patientomsättning och högt tempo 

medförde att ett personcentrerat arbetssätt uteblev. Läkarna tenderade ofta till att se det ob-

jektiva och medicinska, de såg inte patienten eller deras berättelse. Patienter med tidigare då-

liga erfarenheter av vården kunde utgöra ett hinder. Miljön var ett hinder för att optimera 

PCV och hantera känsliga problem. Verksamheterna hade brist på lokaler som var anpas-

sade för dess ändamål. Många professioner arbetade under stor press och hade inte tid att 

engagera sig i patienten. Vissa typer av patientgrupper, svaga, akut sjuka, afatiska eller pati-

enter med andra språk kunde ses vara mer utsatta och utgjorde hinder för ett personcentre-

rat arbetssätt. För att övervinna hinder att implementera PCV så anlitades sjuksköterskor 

som ansågs ha kompetens och färdighet att se dessa perspektiv (Moore et al., 2016). 

Effekter av personcentrerad vård 

Studier visar att vid användande av PCV som metod inom slutenvård förkortas vårdtiden 

med drygt två dagar utan att patienters hälsorelaterade livskvalitet påverkas (Ekman et al., 

2012). I ett personcentrerat arbetssätt inom demensvården rapporterar personal och patienter 

ökad tillfredsställelse. Personal upplever större möjlighet att erbjuda patienter god och säker 

vård vilket minskar upplevd arbetsbelastning och stress i arbetet (Edvardsson, 2014). Arbetet 

med omvårdnad av äldre efter PCV-modell har visat goda resultat och möjliggör en ökad 

kontakt med goda relationer mellan vårdtagare och vårdgivare, det visar även på en risk att 

fokusera för mycket på själva arbetsmodellen istället för att arbeta utifrån personen som in-

divid (McCormack, 2004). 

Jämförelser med vilka faktorer som påverkar patienters upplevelse i mötet med sjukskö-

terska i primärvård och de centrala komponenterna i PCV visar starka kopplingar. En etable-
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ring av ett terapeutiskt förhållande förutsätter effektiv kommunikation, samarbete och kli-

niska färdigheter vilket överensstämmer med den personcentrerade vårdramen (Jakimowicz 

et al., 2014). 

Personcentrerad vård som teoretisk referensram  

PCV utgörs av tre huvudkomponenter: partnerskap, patientens berättelse samt dokumente-

rad personlig hälsoplan (Ekman & Norberg, s. 36, 44, 52, 2013).  I föreliggande arbete har 

PCV använts som teoretisk referensram vid analysförfarandet.  

Partnerskap 

Partnerskapet bygger på en gemensam respekt för varandra och beskrivs som ett teamarbete 

mellan experter. Patient beskrivs som expert på hur denne upplever sitt tillstånd, profession-

ella vårdgivare som expert på erfarenhet och kunskap gällande behandling och riktlinjer och 

närstående som de mest kunniga gällande iakttagande av patienten (Ekman & Norberg, s. 

45–53, 2013). 

Patientens berättelse  

Med professionella samtal skapas möjlighet för patienter att känna trygghet och ha mod att 

tillkännage sina förhoppningar, rädslor eller farhågor. För att få en innehållsrik berättelse 

kan behövas samverkan med professionella vårdteamet, patienten och närstående (Ekman & 

Norberg, s. 36–37, 2013). 

Dokumenterad personlig hälsoplan 

Utifrån partnerskap och patienters berättelse utformas en hälsoplan. Den gemensamma pla-

nen innehåller tillvägagångssätt hur vården ska genomföras över tid med kontinuerlig ut-

värdering (Ekman & Norberg, s. 52–53, 2013).  

Problemformulering 

Utifrån det uppmärksammade ökande antalet klagomål från patienter ses ett behov av att 

utveckla PCV. För att bemöta patienters missbelåtenhet, eliminera hinder för implemente-

ring av PCV samt uppnå god kvalitet i hälso- och sjukvårdens primärvård bör vårdpersona-

lens kunskaper om vad som är betydelsefullt och av värde för patienter ur ett personcentre-

rat perspektiv utvecklas och förbättras. 
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Syfte 

Syftet var att belysa patienters upplevelser av vad som var betydelsefullt vid personcentre-

rad vård i primärvården.  

Metod 

Design 

Med utgångspunkt från problemformulering valdes att genomföra en litteraturöversikt med 

deduktiv ansats, inspirerad av Elo & Kyngäs (2008).  

Inklusionskriterier 

Avgränsningar som gjordes var att publikationerna skulle vara på engelska eller svenska och 

vara vetenskapligt granskade enligt peer review. Publikations datum valdes från 2007–2017. 

Artiklarna skulle stämma överens med syftet och beskriva patienters upplevelser av vård i 

primärvård. Sökningar riktades mot alla diagnosgrupper som behandlas inom primärvård. 

Alla artiklar skulle föra ett etiskt resonemang samt visa ett godkännande från etisk kommitté 

eller så skulle tidskriften ha som krav att studien var godkänd av etisk kommitté.   

Avgränsning av språk gjordes med hänsyn till befintliga språkkunskaper. Sökningarna ti-

davgränsades för att få aktuellare versioner av forskningsresultaten, jfr. SBU (2014) 

Exklusionskriterier 

Artiklar som inte besvarade litteraturöversiktens syfte exkluderades. Artiklar som efter kva-

litetsbedömning ansågs ha låg vetenskaplig kvalitet enligt kvalitetsbedömningsmall SBU 

(2014) exkluderades. 

Litteratursökning/urval 

Litteratursökningar för aktuellt vetenskapligt material inom ämnet personcentrerad vård 

gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycInfo med indexeringsord (Headings, MeSH-

termer och Thesaurus) och fritextord. Indexeringsord kombinerades även med fritextsökning 

för att få så många träffar av betydelse som möjligt. Även renodlade fritextsökningar gjor-

des. MeSH-termer, Headings och Thesaurus som användes var: Primary health care, patient 
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attitudes, patient satisfaction, community health services, vilka också användes som fritext-

sökning. Andra sökord i fritext var person-centred care, person-centered care, patients’ per-

ceptions, person-centredness, person-centred practice, person-centred nursing, patient´s ex-

periences och primary care. Hur sökningarna kombinerades redovisas i Bilaga 1. Den boo-

leska operatorn AND användes vid sökningarna mellan blocken (SBU, 2014).  

Artiklar valdes utifrån titel och abstrakt av båda författarna. Nio artiklar hittades vid sök-

ningar i databaser, en hittades genom manuell sökning. Översikt av inkluderade artiklar re-

dovisas i Bilaga 2. 

Kvalitetsgranskning 

Vetenskaplig, relevant litteratur kvalitetsgranskades enligt SBU:s mall för kvalitetsgransk-

ning av studier med kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser. Bedömning genom-

fördes utifrån hög, medelhög eller låg kvalitet. Materialet bearbetades och sammanställdes 

på ett systematiskt sätt och alla faser i processen preciserades och redogjordes för enligt SBU 

(2014).  

Analys 

Analysen utfördes med kvalitativ innehållsanalys, inspirerad av Elo och Kyngäs (2008). Vid 

analysen beskrivs fenomenen som begrepp. Analysprocessen kan genomföras deduktivt el-

ler induktivt. Deduktiv analysprocess baseras på redan befintlig forskning för att ompröva 

data i ett nytt sammanhang.  I föreliggande arbete genomfördes en deduktiv analysprocess. 

En induktiv process innebär att tolka, beskriva och försöka identifiera mönster i en större 

mängd data för att beskriva det abstrakta. 

Analysprocessen delades in i tre olika faser: Förberedelsefas, organiseringsfas och rapporte-

ringsfas. Processen kan fokusera på manifest eller latent innehåll (Elo & Kyngäs, 2008). Före-

liggande litteraturöversikt fokuserar på analys av manifest innehåll. Manifest innehåll inne-

bär fokus på det som texten säger, det synliga, latent innehåll är fokus på att tolka underlig-

gande enheter (Forsberg & Wengström, 2013, s. 151; Polit & Beck, 2012, s. 733). Det analyse-

rade innehållet delas in i koder och placeras sedan i kategorier (Polit & Beck, 2012, s. 564). 
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Analysprocessen utgick från PCV:s huvudkomponenter: partnerskap, patientens berättelse 

och dokumenterad personlig hälsoplan där analysen genomfördes i flera steg: Texten ur ar-

tiklarna lästes flera gånger, först var för sig och sedan gemensamt för att skapa en god förstå-

else för dess innehåll. Textens innehåll delades in i meningsenheter som sedan kodades. Ko-

derna skrevs ner för att identifiera likheter samt skillnader och sammanställdes därefter i ka-

tegorier. Kategorierna fördelades under PCV:s huvudkomponenter.  

Kategorierna beskrivs i resultatet som underrubriker till PCV:s huvudkomponenter. Exem-

pel på hur meningsenheter kondenserats till koder och kategorier redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Hur meningsenheter kondenserats till koder och kategorier 

Meningsenheter Koder Kategorier PCV: s Huvudkomponenter 

Participants expressed a 

prominent expectation to be 

`seen`as a whole person 

with a whole life beside 

their medical symtoms.  

 

Visa intresse och omsorg, 

stödjande förhållningsätt 

Samarbete Partnerskap 

This was experienced as vi-

tal to build a mutual under-

standing of the older per-

sons´health problem.  

 

bli lyssnad på, tar sig tid Kommunikation Patientens berättelse 

I think it´s so confusing to 

have a team of providers, I 

want to see the same person.  

Struktur i vården, en plan 

med uppföljningar  

Kontinuitet Dokumenterad personlig 

hälsoplan 

 

Etiska överväganden 

I studier där människor förekommer ska etiska överväganden göras viket inte alltid upp-

märksammas. Detta görs för att gagna människan och undvika skada (Polit & Beck, 2012, s. 

150, 152). I alla valda artiklar har ett etiskt resonemang förts. I föreliggande litteraturöversikt 

har författarna haft ett etiskt resonemang för att inte förvanska eller utlämna något.  
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Resultat 

Artiklar 

En studie är gjord i USA, en i Canada, en i Nederländerna, tre studier i Sverige, fyra studier 

är gjorda i Storbritannien varav en representerar en studie gjord i 11 europeiska länder, Ös-

terrike, Belgien, Danmark, Frankrike, Tyskland, Israel, Nederländerna, Portugal, Slovenien, 

Schweiz och Storbritannien. Alla studierna är genomgående av kvalitativa.  

Resultatet beskriver patienters upplevelser av vad som är betydelsefullt vid ett personcentre-

rat arbetssätt i primärvården. Patienternas kontakt med primärvården var antingen av all-

män karaktär eller hade en bakomliggande diagnos som kontaktorsak. Diagnoser som fram-

kom berör patienter med multipel skleros, hjärtsjukdom eller diabetes.  

Sex kategorier framkom vid artikelgranskningen: Samarbete, relation, förtroende, kommuni-

kation, kontinuitet och delaktighet. Dessa kategorier beskrivs och presenteras som underru-

briker utifrån PCV:s tre huvudkomponenter: partnerskap, patientens berättelse och doku-

menterad personlig hälsoplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Kategorier relaterat till PCV:s huvudkomponenter 
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Partnerskap 

Samarbete 

Patienter vill bli sedda för sin hela person och inte bara som den sjuke. De menar att det 

finns både medicinska och psykiska behov. I PCV vill personerna känna sig respekterad för 

den de är och bli behandlade med ömsesidig respekt, jämlikhet och värdighet, vårdandet ska 

vara personligt och äkta (Derksen et al., 2017; Greenfield et al., 2014).  

Östman, Jakobsson Ung och Falk (2015) beskriver hur möten i primärvården kan leda till 

kontinuitet eller diskontinuitet i det dagliga livet för patienter med kronisk hjärtsvikt. Konti-

nuitet i mötet med vårdpersonal beskrevs som att erkännas som en unik person med olika 

behov och resurser. Vårdpersonal med ett förhållningssätt som utgår från personer som ex-

perter stärker och förbättrar möjligheter att hantera konsekvenserna av sin sjukdom i varda-

gen, båda parter investerar i mötet. Patienterna planerade aktivt för att hantera sin situation, 

uppdatera sina kunskaper, gemensamt med vårdpersonalen och även genom utbyte av erfa-

renheter med anhöriga, vänner och föreningar (Östman et al., 2015). 

Patienter beskrev bemötandet från vårdpersonalen som att känna sig som en bland många 

andra vilket även innefattade att vårdpersonalen inte är densamma vid varje besök. Enligt 

patienterna var vårdpersonalen endast intresserade av att följa riktlinjer och rutiner baserat 

på diagnos, oavsett personens behov. Det beskrevs hur vårdpersonalen hade en redan förut-

bestämd uppfattning om att personerna inte kunde ta vara på sig själva, de förväntades för-

lita sig på vårdpersonalen som skulle föreslå lämplig vård och behandling. Patienter som 

upplevde sig som en i raden beskrev en frustration, de kände sig ignorerade och föraktade, 

försökte anpassa sig till organisationens rutiner och normer vilket bidrog till att patienterna 

upplevde bristande kontroll och osäkerhet och inte gav dem möjlighet att ha kontroll i sin 

vardag (Greenfield et al., 2014; Methley, Chew-Graham, Cheraghi-Sohi & Campell, 2017; 

Stenner, Courtney & Carey, 2010; Östman et al., 2015).  

"I think the bureaucracy of the National Health booking system needs an overhaul...if 

they were able to give you more information at the time instead of leaving you for 

months not knowing what´s happening...I mean, when I´ve been getting treatment 

it´s been first class. It´s just the lack of...It´s infuriating, because you get so fed up 

with them you want to scream at them sometimes: wake up, wake up! It´s me. It´s 

my life". (Participant 5), (Greenfield et al., 2014, s. 6). 
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Med diskontinuitet menas att vårdpersonalen utgår från sin expertkunskap med företräde 

att tolka en kropp med en diagnostiserad sjukdom. Personerna upplever ett underordnat till-

vägagångssätt, deras upplevelse och erfarenhet är av underordnad betydelse vilket skapade 

obesvarade frågor om hur att hantera sina symtom och förhålla sig till situationen i sitt var-

dagliga liv (Östman et al., 2015). Hälso- och sjukvårdpersonalens attityd, deras bemötande, 

flexibilitet och engagemang är av stor betydelse för att stödja och främja patienternas för-

måga att ha en tro på sin egen styrka att skapa strategier för att ha frihet att leva det liv de 

vill ha (Berckelaer et al., 2012; Derksen et al., 2017; Greenfield et al. 2014; Stenner et al., 2010; 

Östman et al., 2015).  

Partnerskap beskrivs av en patient som " A partner...not like a teacher or student. It was like 

a partnership" (Patient 20), (Grohmann, Espin & Gucciardi, 2017, s. 131). De återgav hur part-

nerskapet upplevdes som en stödjande insats vilket gav dem möjlighet att tillsammans sätta 

upp mål och ta beslut utifrån patientens personliga behov och önskningar (Grohmann et al., 

2017). För äldre personer med primärvårdskontakt var det betydelsefullt med delaktighet 

och medverkan vilket innebar en vårdande relation, ett personcentrerat förhållningssätt och 

vikten av att tillhandahålla information (Bastiaens, van Royen, Rotar Pavlic, Raposo & Baker, 

2007; Holmström, Nokkoudenmäki, Zukancic & Sundler, 2016). 

Patienter som drabbats av akut hjärtsjukdom och som vårdats inneliggande på sjukhus be-

skriver olika svårigheter med att återgå till ett liv med normala aktiviteter i vardagen efter 

utskrivning. Studien beskriver hur patienter under sjukhusvistelse börjar konstruera person-

liga modeller för att förstå och förklara sin sjukdom som kan bestå under hela vårdperioden 

(Fors, Dudas & Ekman, 2013). 

Relation 

I ett personcentrerat förhållningssätt ville patienter att relationen skulle vara likt ett partner-

skap och inte formell. De ville känna en närhet till vårdaren där de kände sig involverade 

och tordes ställa frågor när de inte förstod. De ville känna sig unik i sin berättelse (Greenfield 

et al., 2014). 

Att bli tagna på allvar gav patienter upplevelsen att bli lyssnade på och att personalen såg 

personen bakom patienten. Patienter som blev bemötta som en egen individ var väldigt 

nöjda med vården och med vilka beslut som togs (Methley et al., 2017; Stenner et al., 2010).  
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Vårdpersonalens kompetens beskrivs som en grundläggande betydelsefull del av vården.  

Patienter uttrycker en önskan att vårdpersonalen är specialistutbildad och har ett personcen-

trerat förhållningssätt (Stenner et al., 2010). De uppskattade tydlig och klar information med 

hjälp av sjuksköterskans förmåga att förmedla trygghet genom sin erfarenhet, kunskap och 

färdighet. Sjuksköterskan skulle kunna sin sak, hon skulle ha bred och kvalificerad kunskap 

(Holmström et al., 2016; Stenner et al., 2010). 

Patientens berättelse 

Förtroende 

Vårdpersonal skulle vara lyhörd, omtänksam, ha tid och inte stressa genom besöket.  Vård-

personal skulle ha ett icke dömande förhållningssätt genom att ge patienter uppmärksamhet. 

Patienter ville ha förståelse för sina problem, uppleva att samtalet var stödjande och grunda-

des utifrån deras behov. Vårdpersonalens attityd skulle ge ett självsäkert intryck med re-

spekt och utan arrogans. Det gav upplevelsen av att vårdandet var uppriktigt och att det be-

drevs med ett engagemang. De kände sig tagna på allvar och fick ett gott förtroende när 

vårdpersonalen lyssnade till vad de verkligen sa. En stödjande relation med ett respektfullt 

förhållningssätt skapade möjlighet för patienter att förbättra sina kunskaper, de ökade sin 

medvetenhet och sitt förhållningssätt att hantera sin sjukdom (Derksen et al., 2017; Greenfi-

eld et al., 2014; Grohmann et al., 2017; Holmström et al., 2016). 

Fors et al. (2013) visade att patienter strävar efter att uppnå en inre trygghet, söker och försö-

ker förstå en förklaring, få ett personligt klargörande, hantera oro och osäkerhet och ha en 

beredskap för att se över sitt livsmönster. De har ett behov av att förstå livet som varit för att 

kunna leva i nuet i medvetenhet. Det visade sig uppenbara skillnader i att vissa patienter 

satte mer tillit till sin egen övertygelse om sjukdomen än till vårdpersonalens. 

Kommunikation 

Patienterna ville bli bemötta med värme och äkta empati (Greenfield et al., 2014), bli lyss-

nade på genom att personalen visade ett intresse för dem som person. Ömsesidig och stöd-

jande kommunikation var viktig, patienter ville ha en jämställd relation där de kunde ut-

trycka behov och blev lyssnade till, det var viktigt att de fick tiden till att grundligt uttrycka 
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sina behov. De ville även ha en känsla av att vara i centrum för relationen och få uppmärk-

samhet för sina frågor (Holmström et al., 2016; Methley et al., 2017).  

I mean, I think they know…. They know I was... not just about my diseases, but they 

know about my family life and I know about the doctor´s children and, you know. I 

mean, it´s more like, you know, I… really, I count them as friends, to tell you the 

truth… It´s always a pleasure to come here. (Participant 21), (Greenfield, 2014, s. 5) 

Att mötet ägde rum i en lugn miljö beskrevs främja kommunikationen och minska eventuell 

stress (Grohmann et al., 2017; Holmström et al., 2016).  

God kommunikation och ett uppenbart intresse för patienten var viktigt. Att ge tydlig och 

klar information, uppvisa pålitlighet och vara stödjande visade sig vara värdefullt. Patienter 

värderade sjuksköterskans förmåga till anpassad och begriplig information (Bastiaens et al., 

2007; Stenner et al., 2010).  

Dokumenterad personlig hälsoplan 

Kontinuitet 

Berckelaer et al. (2012), Holmström et al. (2016), Stenner et al. (2010) samt Östman et al. 

(2015) återger alla patienternas upplevelse som en känsla av lättnad att möta samma perso-

nal på vårdmottagningen. Patienterna behövde inte berätta hela sin historia från början, de-

ras medicinska historia var redan känd, det fanns redan en etablerad kontakt. Kontinuiteten 

främjade en mer personlig relation och ökade tryggheten hos patienterna. 

Twice a year, I´m down with the nurse at the health-care centre. I have called her a 

few times. I can just call them at the health-care centre. I think this is really good. The 

nurses know exactly what my problem is and that is the feeling I have when I talk to 

them, they know everything about me and I do not have to repeat it all over again. 

(Interview 7), (Östman et al., 2015, s. 7) 

Att möta samma vårdpersonal ökade möjligheten att skapa förtroende och tillit i vårdrelat-

ionen. Patienter hade en önskan att vården skulle följas upp, de ville inte bli bortglömda. De 

ville att det skulle finnas en plan för deras behandling (Greenfield et al., 2014). När patienter 

kände sig förstådda och förtroendet stärktes förbättrades deras psykiska välmående. Patien-

terna kände att de fick bra stöd och kunde tillämpa strategier att hantera tillvaron (Derksen 

et al., 2017; Methley et al., 2017). 
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Tillgängligheten till primärvården var viktig då det uppstod frågor som behövde besvaras 

inom kort tid. De ville vara informerade vart och till vilken enhet de skulle söka och hur de 

bäst kunde nå dem för att erhålla rätt vård och få vård i tid. Patienter beskriver sin uppskatt-

ning att alla vårdgivarna fanns på samma plats, primärvårdsmottagningen, vilket gav möj-

lighet att lösa eventuella frågor eller planera nästkommande besök på en och samma plats 

(Grohmann et al., 2017; Methley et al., 2017). 

Kontinuitet gav möjlighet för patienter att öka upplevelsen av att tillhandahålla kunskaper 

och utbildning för att öka förståelse och självhantering av sin sjukdom. Det gav även vård-

personal möjlighet att praktiskt ge patienten tillgång och en ingång till tidiga insatser (Groh-

mann et al., 2017). Patienter pekade på betydelsen av hela vårdorganisationen som en viktig 

grund för patienters engagemang, det var viktigt att hela vårdkedjan fungerade och att det 

fanns ett samarbete mellan vårdpersonalen (Bastiaens et al., 2007). 

Patienter menade att det inte ska vara så komplicerat och ta lång tid att få komma i kontakt 

med sin läkare om det behövdes. Det skulle finnas tillräckligt med tid vid ett besök och inte 

vara så tidspressat för att hinna gå igenom det som önskades (Berckelaer et al., 2012).  

Delaktighet 

Delaktighet i vården beskrevs som tillhandahållande av information, en grundläggande mo-

tivering till föreslagen behandling och möjligheten att ställa frågor och att bli tillfrågade om 

de var nöjda med beslutet. Patienter tillfredsställdes av att få en mer ingående information 

om sitt hälsotillstånd och om hur den fortsatta planen såg ut. De ville ha en aktiv roll i sin 

fortsatta vård där de fick vara delaktiga i beslutsfattandet kring behandling och dess alterna-

tiv där även läkaren ansågs ha en viktig roll (Bastiaens et al., 2007; Berckelaer et al., 2012; 

Stenner et al., 2010).  

Vårdpersonal kunde se helheten och lyssna, vara bra på att ge utrymme för tänkande och ut-

ifrån det ge råd, motivera och tillsammans med personen hitta bra strategier för att stärka in-

dividen vilket gav en förbättrad följsamhet (Derksen, et al., 2017; Greenfield et al., 2014). Att 

fatta självständiga beslut gällande vård och behandling stärkte patienters upplevelse av att 

se sig själv som kapabla, de upplevde att vårdpersonal litade på och hade förtroende för dem 

att testa, reflektera och utvärdera sina egna val. Erfarenheten av att känna sig kapabla och 
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kunna fatta egna beslut gav dem möjlighet att identifiera och eliminera olika hinder i varda-

gen och gav dem istället frihet att leva det liv de ville ha (Östman et al., 2015).  

Under behandling och efter besök upplevde patienter ökad motivation att följa vårdperso-

nals rekommendationer vilket även ökade deras förmåga till egenvård på ett effektivt sätt. 

När patienter upplevde trygghet och ett förtroende gavs förbättrad kontroll vilket i sin tur 

ledde till en ökad motivation till egenvård (Grohmann et al., 2017; Stenner et al., 2010).   

Well that´s usually what we do...we usually evaluate where I [am] …. By the end of 

the session I´m setting a series of goals. And then in our next session, have I attained 

these goals? If not, we talk about why it didn´t happen and what we can do to … try 

to get back on track, or try to hit these goals. And then … we go through that and … 

at the end of every session … here´s my next set of goals (Patient 15), (Grohmann et 

al., 2017, s. 134). 

Fors et al. (2013) visar att vårdpersonalen ger olika råd och förklaringar gällande diagnoser 

och rehabilitering utifrån generella riktlinjer och rutiner, inte utifrån varje patients person-

liga vårdplan. En gemensam förståelse och kunskap hos patienter och vårdpersonal skapade 

en bättre uppfattning av patienternas upplevelse av sjukdom. Arbete med personliga vård-

planer som gemensamt formuleras under sjukhusvistelsen och som sedan utvidgas och sam-

ordnas med primärvården kan öka möjligheten till en förbättring av hälsoeffekter och snabb-

bare återhämtning.  

Diskussion  

Metoddiskussion 

Litteratursökningar genomfördes utifrån föreliggande litteraturöversikts syfte och problem-

formulering. Databaserna valdes utifrån ämnet omvårdnad. Artikelsökningar gjordes på be-

greppet PCV.  Inga sökningar gjordes på tidigare beskrivna, närliggande begrepp. En av stu-

dierna i resultatet bygger på ett närliggande begrepp, PCC som överensstämde med PCV.   

Styrkor  

Författarnas förförståelse har varit viktig i tolkning av resultatet, den har varit till god hjälp 

och har tillsammans med resultatet blivit till en ny kunskap. Studiernas ursprung är relativt 

brett och fångar en del av vården i västvärlden. Studier från Storbritannien är överrepresen-

terat i föreliggande översikt, dock är antalet studier från Sverige endast en färre vilket tolkas 
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som att sannolikheten för överförbarhet är relativt stor. Resultaten från samtliga studier 

överensstämmer med PCV:s huvudkomponenter. Övervägande del av studierna represente-

rar ny forskning i närliggande tid.  

Alla artiklar haft ett etiskt resonemang vilket har varit viktigt då studierna belyser patienter-

nas åsikter. Vikt har även lagts vid i vilken grad studierna har lyft sin självkritiska syn, gra-

den av etiskt resonemang har dock varierat.  

Svagheter 

Inga sökningar resulterade i någon träff som motsvarade syftet från asiatiska länder vilket 

kan tolkas som att överförbarheten inte är helt generell internationellt. Olikheter finns även 

organisatoriskt och kulturellt mellan olika länder som kan påverka överförbarheten. Viss 

risk för feltolkning relaterat till språkkunskaper finns då ingen av författarna har engelska 

som modersmål.  

Begreppen inom tidigare forskning beskriver flertalet gemensamma faktorer. Därför valdes 

att tolka närliggande begreppet PCC ha samma innebörd som PCV vilket kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. Litteratursökningarna resulterade i enbart kvalitativa artiklar, 

inga kvantitativa artiklar passade in på föreliggande översikts syfte. Även det faktum att 

endast kvalitativa artiklar ingår i arbetet kan ha påverkat resultatet.  

Analysmetod 

Genom den kvalitativa innehållsanalysen visades fenomenen bakom varje meningsenhet. 

Genom att bryta ned meningar uppstod kategorier som kunde härledas till PCV:s kompo-

nenter. Elo och Kyngäs (2008) beskriver på ett enkelt sätt alla steg i processen vilket förenk-

lade analysförfarandet.   

Valet av innehållsanalys som metod stämde väl överens med den frågeställning och syfte 

som litteraturöversikten hade. I alla studier analyserades fram koder och kategorier som be-

skriver patienters upplevelse av en situation, dessa vägdes därefter in i övergripande huvud-

komponenter som skulle beskriva en gemensam upplevelse. Kategorierna beskriver dess ge-

mensamma nämnare för koderna. 



   

19 
 

Kategorierna valdes att beskrivas ur PCV:s tre huvudkomponenter, partnerskap, patientens 

berättelse och dokumenterad personlig hälsoplan, för att tydliggöra de olika komponenter-

nas skillnad, betydelse och innebörd samt om någon komponent representerar en viktigare 

betydelse. Möjligheten finns att resultatet blivit ett annat med annan analysmetod. En tanke 

fanns i början av arbetet att skilja på begreppen patient och person i resultatet, vilket gav ett 

förvirrat intryck. Båda begreppen patient eller person förekommer för att benämna den del-

tagande patientens upplevelse av PCV.  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa vad som var betydelsefullt för patien-

ter i ett personcentrerat arbetssätt i primärvården. Henricson (2017, s. 52) menar att en teore-

tisk referensram ska väljas utifrån en litteraturöversikts syfte och ska kunna relateras till valt 

ämne. Redovisade artiklar i resultatet svarar på frågan om vad som är av värde för patienten 

i totalt tio kvalitativa artiklar som representerar studier gjorda i västvärlden.  

Med tanke på valt ämne föll det sig naturligt att använda personcentrerad vård som teoretisk 

referensram. Resultatet visar fördelar gällande PCV på flertalet diagnoser, inte bara på äldre 

patienter. 

Partnerskap - Samarbete /relation 

Patienter beskriver vikten av att inte ses som ett objekt. De vill inte bli behandlade som en i 

mängden, en bland många andra varken som patient eller utifrån sin diagnos. Att inte bli 

sedd som en individ visar sig försvåra ett förtroende som ligger till grund i relationen mellan 

patient och vårdpersonal. I dessa fall finns inte alla förutsättningar för att bygga ett stabilt 

partnerskap. Moore et al. (2016) och Sharp, McAllister och Broadbent (2016) beskriver hur 

detta har en tendens att leda vården i fel riktning då patienten inte ges förutsättningar till 

samarbete i vården. 

Föreliggande litteraturöversikt visar hur ett partnerskap som bygger på PCV:s komponenter 

ger patienter möjlighet att tidigt skapa strategier för att hantera svårigheter i samband med 

sjukdom eller diagnos. Den visar även att det krävs en god klinisk kompetens och personlig-

het vid utförande av PCV. Sharp et al. (2017) redogör för hur kompetens och ett individuellt 
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synsätt tillsammans utgör en viktig grund för PCV som arbetsmodell, vilket innebär att be-

lysa varje person som en unik individ.  

Patienter värderar en naturlig kontakt, de vill att vårdpersonal visar ett ärligt och uppriktigt 

intresse. Detta styrks av Wolf et al. (2017) där patienter beskriver partnerskapet som en pro-

cess som i första hand förutsätter en mänsklig kontakt med vårdpersonal, en mänsklig kon-

takt som sedan är basen i det fortsatta samarbetet. Upprätthållandet av partnerskapet är be-

roende av denna mänskliga kontakt för att patienter ska känna sig kapabla och aktiva. PCV 

ökar patienters förtroende för professionell och kompetent vårdpersonal som kan få patien-

ter att känna sig trygga, kapabla och delaktiga. Även Thórarinsdóttir och Kristjánsson (2014) 

beskriver den mänskliga kontakten som en värdefull och inledande del i partnerskapet och 

beskriver partnerskapet som ett jämlikt förhållande som består av flera faser. Mänsklig kon-

takt innebär att som patient bli erkänd som människa och att mötet med vårdgivare innehål-

ler ömsesidig respekt och jämlikhet vilket kan ses som en röd tråd under partnerskapets alla 

faser. 

Att som professionell vårdgivare ha förmåga att skapa en mänsklig kontakt och att se patien-

ten som expert och kunna ge patienten utrymme för att vara delaktig i planering av vården, 

är en förmåga som inte alla besitter. Även vårdpersonal är individer och frågan om att se pa-

tienter som expert handlar om både kultur och organisation. Ett koncept med återkommande 

utbildning, tydlig ledning och individuell lämplighet kan vara en vägledning för PCV.  

Patientens berättelse - förtroende/kommunikation 

Människan vill i sin vårdrelation känna trygghet och känna tillit. Som en viktig del i vårdre-

lationen beskrev patienter att de ville känna vårdpersonalens engagemang, att de tog sig tid 

att lyssna ordentligt för att kunna bygga ett förtroende. De ville bli sedda som en egen indi-

vid. Resonemanget skulle föras på ett jämställt plan där informationen är stödjande och lätt-

begriplig och det ska finnas tid för reflektion vilket ökade patienters medvetenhet. Tid upp-

levdes ofta som ett hot i besöken vilket begränsade möjligheten att skapa ett förtroende.  

Miljön betonades som betydelsefull och är ett återkommande inslag av patienters upplevelse 

vilket också framhålls av McCormack och McCance (2006) som menar att omgivningen för-

bättrar och underlättar arbetet med PCV. Vikten av att vistas i en miljö som ingav lugn och 

ro där känsliga frågor kunde ventileras beskrevs betydelsefull. Detta stödjer Hughes et al. 
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(2008) som fokuserar på vad som karakteriserar PCV, respekt för den unika individen, tera-

peutisk allians, jämlikhet, helhet, delaktighet och professionalitet. Kitson, Marshall, Bassett 

och Zeits (2012) menar att relationen mellan patient och vårdare ska vara genuint ärlig med 

en rak och öppen kommunikation och patienten ska respekteras.   

Dokumenterad personlig hälsoplan - kontinuitet/delaktighet 

Dokumenterad personlig hälsoplan som genererat i kontinuitet och delaktighet har setts som 

en viktig komponent att tillämpa. Patienterna vill bli involverade sin vård, de vill vara del-

aktiga. I en relation där vårdpersonal ger trygghet ökar patienternas tillit och motivation. Att 

gemensamt planera och skapa en hälsoplan stärker patienter att engagera sig vilket möjlig-

gör och förbättrar deras förmåga till egenvård som visar ge goda resultat. Fors, Taft, Ulin och 

Ekman (2016) stödjer detta fynd och visar hur tidiga tillämpade insatser med PCV till patien-

ter med hjärtsjukdom i slutenvård vid uppföljning i primärvården främjade patientens hälsa 

och delaktighet snabbare. Det påvisade även förbättrad förmåga till egenvård och självmed-

verkan i jämförelse med traditionell rehabilitering vid hjärtsjukdom. PCV resulterade i för-

kortad sjukhusvistelse, färre återinläggningar och en bättre livskvalitet.  

Implementering med stöd av lagen 

PCV har växt fram i vårdandet av äldre med psykiska och beteendemässiga störningar. Det 

centrala har varit att se de äldre personerna som en social människa och fokusera på att be-

vara deras egen identitet (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Dewing (2004) menar att det 

finns värdefulla färdigheter att stödja sig mot vid en implementering i all vård. Även Fors et 

al. (2016) menar att fördelarna är stora vid tillämpning av PCV:s huvudkomponenter, part-

nerskap, patientens berättelse och dokumenterad personlig hälsoplan. Detta bekräftar pati-

entlagen (SFS 2014:821, kap. 1, 1 §) som belyser att hälso- och sjukvården ska stärka och tyd-

liggöra patientens ställning till att främja patiens integritet, självbestämmande och delaktig-

het.  

 



   

22 
 

Slutsats 

Resultatet visar att patienter vill vara delaktiga som en jämlik person i mötet med vårdperso-

nal. Det är dock ingen självklarhet att alla patienter vill vara jämlika och delaktiga. Vid im-

plementering av PCV bör innebörden av begreppet vara tydligt och klart för alla inblandade 

parter, ledning, organisation, utförare, närstående och sist men inte minst patienterna. Allt 

fler avancerade åkommor i framtiden kommer att behandlas inom primärvården så det är av 

stor vikt att en implementering av PCV planeras där.  

Traditionell vård som förlitar sig på invanda rutiner kan mycket väl vara en god grund för 

att implementera PCV men det kan även vara ett hinder. För att lyckas med att bygga ett gott 

partnerskap krävs personalens intresse av att se patienten och dess resurser samt kompetens 

och kunskap gällande PCV:s komponenter och riktlinjer. Att omsätta PCV i praktiken förut-

sätter individuell förmåga. Det är betydelsefullt att vårdpersonal värderar vikten av mänsk-

lig kontakt med patienter för att kunna implementera och omsätta PCV i praktiken.  

Alla kategorier kan i resultatet på ett enkelt sätt härledas till PCV:s tre huvudkomponenter, 

där de tillsammans utgör ett sammanhang som leder till ett gemensamt förhållningssätt. Det 

finns inget svar på om någon komponent är viktigare än någon annan då inget möte är det 

andra likt, alla möten består av olika individer. Vår tolkning är att i PCV krävs flexibilitet 

från vårdpersonal att utifrån individen bedöma hur just det individuella partnerskapet ska 

byggas upp.  

I observerat material förkommer begreppen PCV och PCC ofta tillsammans. Det förklaras å 

ena sidan att det är jämförbara begrepp och å andra sidan att det är två skilda begrepp. Det 

finns anledning till fortsatta studier om vikten av PCV och PCC i omvårdnaden, samt om det 

finns anledning att skilja på begreppen. Vårdpersonal som ska arbeta utifrån PCV bör veta 

vilket det gemensamma målet är ämnat att vara.   
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15 3 + 2 dubletter 1 1  

Holmström et al. 

(2016). 

Cinahl Fritext: Patient-centred 

care, Primary care, patient 

attitudes 

2007-2017 

Peer review 

15 3 + 2 dubletter, 1 

beställningsarti-

kel  

0 0 

Cinahl 170522  Fritext: Person-centredness, 

Primary health care, patient 

attitudes 

2007-2017 

Peer review 

2 0 0 0 

Cinahl 170522 Fritext: Person-centredness, 

Primary health care, patient 

perceptions 

2007-2017 

Peer review 

2 1 1 1 

Methley et al. 

(2017). 



   

3 
 

PsycInfo 170526 Fritext: Person-Centred care 

and Primary health care 

and patients experience 

 

Engelska 

Peer review 

2007-2017 

30 7 2 2 

Fors et al. (2013), 

Östman et al. 

(2015).  

PubMed 170518 MeSH: Primary health care 

Fritext: Person-centered 

care, patient perceptions 

10 år 4 0 0 0 

PubMed 170518 MeSH: Primary health care, 

Fritext: person-centredness 

10 år 46 0 0 0 

PubMed 170518 MeSH: Primary health care 

Fritext: person-centred 

practice 

10 år 20 0  0 0 

Pub med170519 MeSH: Primary health care, 

patient satisfaction 

Fritext: Person-centered 

care 

10 år 14 1  1  1 

Greenfield et al. 

(2014) 

Pubmed170519 MeSH: Primary health care 

Fritext: Person-centredness 

10 år 20 1 dublett 0 0 

PubMed 170519 

 

 

MeSH: Community health 

Services 

Fritext: Person-centeredness 

10 år 7 1 dublett 0 0 

170519 PubMed MeSH: Patient satisfaction 

Fritext: Person-centeredness 

10 år 6 1 dublett 0 0 



   

4 
 

PubMed 170509 Fritext: Person centred care, 

patient satisfaction 

10 år 19 1 dublett 0 0 

PubMed 170519 Fritext: Person-centered-

ness, patients experiences 

10 år 1 1 1 1 

Derksen et al. 

(2016) 

PubMed 170523 MeSH: Primary health care,  

Fritext: Person-centred care, 

patients experiences.  

10 år 7 3, 1 dublett 0  0 

 



   

1 
 

         Bilaga 2 

Tabell 1. Översikt av inkluderade artiklar i resultat, i bokstavsordning 

Författare, ur-

sprung, år 

Syfte Design Deltagare/vårdinstans Analys Resultat Vetenskaplig 

kvalitet 

Bastiaens, van 

Royen, Rotar Pavlic, 

Raposo & Baker 

 

 

 

Storbritannien  

2007 

Utforska synpunkter 

från personer över 

70 år på medverkan i 

primärvård i 11 eu-

ropeiska länder 

Semistrukturer-

ade individuella 

intervjuer 

406 personer mellan 

70-96 år i pri-

märvården 

Kvalitativ inne-

hållsanalys 

Personer äldre än 

70 år vill vara 

delaktiga i sin 

vård. Delaktighet 

innebar en om-

tänksam med 

vårdgivaren rela-

tion samt mottag-

ande av informa-

tion. 

Medel 

Berckelear, DiRocco, 

Ferguson, Grey, 

Marcus, Day 

 

USA 

2002 

Patienters synpunk-

ter på PCV för im-

plementering I pri-

märvård 

Tre fokusgrup-

per, intervjuer 

17 personer, pri-

märvård 

Grounded the-

ory 

3 kategorier, 

kommunikation, 

struktur och ans-

var 

Hög 

Derksen, Olde, 

Hartman, van Dijk, 

Plouvier, Bensing & 

Lagro-Jansen 

 

Granska patienters 

erfarenheter och för-

väntningar av em-

pati med syfte att 

uppnå ökning av 

PCV  

Fokusgrupp, in-

tervjuer 

28 vuxna personer 

med kontakt på 

läkarmottagning 

Jämförande ana-

lys 

Tre teman, atti-

tyd, kompetens, 

beteende 

Hög 



   

2 
 

Nederländerna 

2016 

Fors, Dudas, Ekman 

Sverige 

2013 

Undersöka patien-

ters upplevelse av 

akut koronart syn-

drom (ACS) under 

sjukhusvistelse samt 

möjlighet att öka 

motivation och 

delaktighet i rehabi-

litering 

Individuella in-

tervjuer 

12 personer med diag-

nos ACS. Enheter för 

hjärtsjukvård, univer-

sitetssjukhus 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod 

Hälsoeffekterna 

för personer med 

ACS kan förbätt-

ras genom ge-

mensam kunskap 

om sjukdomen 

vilket startar re-

dan under 

sjukhusvistelse 

och kan utvecklas 

till primärvården 

Hög 

Greenfield, Igna-

towitcz, Belsi, Pap-

pas, Car, Majeed & 

Harris 

Storbritannien 

2014 

Att utforska patien-

ters upplevelse av 

PCV 

Semistrukturer-

ade intervjuer 

22 personer med dia-

betes, personer 75 år 

och äldre. Primärvård, 

akutvård och kommu-

nalvård 

 

Grounded the-

ory, fenomeno-

logisk kvalitativ 

studie 

Sex teman: Hel-

het, individuali-

tet, uppmärksam-

het, medkänsla, 

kontinuitet 

Hög 

Grohmann, Espin & 

Gucciardi 

 

Canada 

2017 

Att undersöka pati-

enters upplevelse av 

specifikt diabe-

testeam i primärvård 

Individuella in-

tervjuer 

23 personer med Typ 2 

diabetes i primärvård 

Tematisk inne-

hållsanalys 

Två teman: 

Personlig och in-

dividuell vård 

Hög 



   

3 
 

Holmström, Nok-

koudenmäki, Zu-

kancic & Sundler 

 

Sverige 

2016 

Undersöka äldre 

personers upplevel-

ser av tele-

fonrådgivning i pri-

märvård ur ett PCV 

perspektiv 

Individuella se-

mistrukturerade 

intervjuer med 

kvalitativ, in-

duktiv ansats 

10 personer över 65 år 

i primärvård 

Kvalitativ inne-

hållsanalys 

Två teman: Upp-

levelse av ett pati-

entvänligt sätt, 

patientovänligt 

sätt 

Hög 

Methley, Chew-Gra-

ham, Cheragi-Sohi 

& Campbell 

 

Storbritannien 

2017 

Hur MS-patienter 

upplever primärvård 

Semistrukturer-

ade intervjuer 

24 patienter i pri-

märvård 

Grounded the-

ory 

Tre teman: Till-

gång till vård, 

personlig rela-

tion, kontinuitet 

Medel 

Stenner, Courtney & 

Carey 

 

 

 

 

Storbritannien 

2010 

Att utforska syn-

punkter från patien-

ter med diabetes i 

deras kontakt med 

Ssk som förskrivare 

och vilken inverka 

detta har på deras lä-

kemedelshantering 

Semistrukturer-

ade intervjuer 

41 personer med typ 1 

eller Typ 2 diabetes 

och i pågående vård 

med förskrivande Ssk i 

primärvård 

Tematisk kvali-

tativ analys 

PCV innebär kon-

tinuitet, relation, 

flexibilitet, kom-

petens 

Hög 



   

4 
 

Östman, Jakobsson 

Ung & Falk 

 

 

Sverige 

2015 

Att beskriva om hur 

interaktionen i hälso-

vårdsmöten kan 

bidra till kontinuitet 

eller avbrott i patien-

ters dagliga liv 

Individuella in-

tervjuer, kombi-

nerat med grup-

pintervjuer 

18 personer med kro-

nisk hjärtsvikt i olika 

stadier i primärvård, 

specialistklinik samt 

lokal hjärt- och 

lungförening 

Grounded the-

ory 

Vikten av hälso- 

och sjukvårdsper-

sonalens attityd 

och kommunika-

tion i möten med 

patienter 

Hög 

 


