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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Synsättet och kulturen behöver förändras inom vården för att evidens ska 
upprätthållas. Individen bör ses som samarbetspartners istället för patient, där det 
lämnas förutsättning för en personcentrerad vård. 
Syfte: Är att belysa patienternas upplevelser av god omvårdnad  i somatisk slutenvård. 

Metod: En kvalitativ studieintervju med patienter i södra Sverige. Ett strategiskt urval 
utfördes av sjuksköterskor i den patientnära vården. Urvalet bestod av tio patienter som 
skulle ha vårdats i två dygn, med erfarenhet av personcentrerad vård. Datainsamlingen 
bestod av semistrukturerade intervjuer och materialet analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. En fenomenologisk ansats valdes. 
Resultat: Patienten behöver få möjlighet att inleda ett partnerskap med sjuksköterskan 
för att bli bekräftad i sitt lidande. Två Huvudkategorier identifierades, den första 
kategorin svarade an på vad som var viktigast i den omvårdnad de fått där bemötandet 
ansågs ha en stor betydelse för om omvårdnaden ska uppfattas som god. Den andra 
kategorin svarade an på vad som hade kunnat göras bättre där individanpassad miljö 
ansågs ha betydelse för omvårdnaden.  
Slutsats: Patienten behöver skapa en relation med sjuksköterskan för att patientens 
livsvärld ska framstå som tydlig för sjuksköterskan. Att inte bli sedd som patient gör att 
en otrygghet uppstår och den personcentrerade vården uteblir. Hälso- och sjukvården 
riskera härmed att bryta det ansvar som föreligger dem.  Sjuksköterskan och läkaren 
behöver därför bjuda in patienten till ett delat ansvarstagande för att inte riskera ett 
vårdlidande. Det anses därför viktigt att omvårdnaden som sjuksköterskan ger 
uppmärksammas ur ett vårdvetenskapligt perspektiv, för att upprätthålla evidensbaserat 
god vård inom den somatiska slutenvården.  
 
Nyckelord: Kvalitativ studie, patient, personcentrerad, somatisk slutenvård 
 
  



 

 
Abstract 
 
Background: The approach and the culture needs to change in healthcare to evidence 
shall be maintained. The individual should be seen as partners rather than the patient, 
where the conditions are created for a person-centered care. 
Aim:  Is to highlight patients' experiences of good nursing care in inpatient somatic 
Method: A study interview with patients in southern Sweden a strategic choice was 
performed by nurses at the bedside care. The sample consisted of ten patients that 
would have been cared for in the ward for two days, with experience of person-centered 
care. Data collection consisted of semi-structured interviews and the material was 
analyzed using qualitative content analysis. A phenomenological approach was chosen 
Results: The patient needs the opportunity to enter into a partnership with the nurse to 
be confirmed in their suffering. Two main categories were identified, the first category 
accounted albeit on what was most important in the care they received, where the 
response was considered to have a big impact on whether the care to be perceived as 
good. The second categories respond than what could have been done better there 
personalized environment was considered to be significant for the nursing care. 
Conclusion: Patients need to create a relationship with the nurse to access the patient´s 
life- world. Not to be seen as a patient makes insecurity arise and the person-centered 
care fails. Health care risking hereby breaking the responsibility that exist them. The 
nurse and the doctor need there for to invite the patient to a shared responsibility to not 
risk the health suffers.  
 
Keywords: Somatic inpatient, patient, person-centered, qualitative study  
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INLEDNING 
 
Att ge en god vård till den enskilde patienten innebär att vården bör utformas med en 

lyhördhet för individens behov (Socialstyrelsen, 2015) som inte kan anses som en 

självklarhet i dagens sjukvård där en förlegad kultur råder om att hälso- och sjukvården 

vet vad patienten behöver och därför har svårt för att släppa taget och se patienten som 

en samarbetspartner. Synsättet och kulturen behöver förändras inom vården för att 

evidens ska upprätthållas. Individen bör ses som samarbetspartners istället för patient, 

där det ges förutsättning för en personcentrerad vård (Kvåle & Bondevik, 2008 ). Det 

finns studier gjorda utifrån sjuksköterskans perspektiv, men det saknas tillräckligt med 

studier gjorda om hur patienten upplever bemötandet med vården som riskera att bli 

ineffektiv med dåligt hälsoresultat som följd (Jakimowics, Stirling & Duddle, 2014 ). 

För att ta reda på hur den personcentrerade vården tillgodoses av sjuksköterskan inom 

slutenvården, kommer denna uppsats att belysa det ur ett patientperspektiv. 
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BAKGRUND 
 
1.1  Person centrerad vård 
Patienten har fram till för några år sedan placerats i rollen som passiv mottagare av vård 

där hälso- och sjukvården trott sig veta vad som var bäst för patienten.  I Mc Cance et 

al. visar studien att det skiljer sig i uppfattning mellan sjuksköterska och patient, vad 

som är bäst för patienten eller betraktas som " god vård ” vilket behöver göras 

uppmärksamt (Mc Cance, Slater & Mc Cormack, 2009).  

Studier visar att Personcentrerad vård (PCC) fortfarande är ett vagt begrepp, litteraturen 

är fylld med publikationer baserade på klinisk erfarenhet, personliga åsikter och bevis 

för vad PCC är men lite om vilka förändringar som behöver göras i dagens sjukvård för 

att det ska vara möjligt att tillgodose (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008; Wijk, 

2010). Bergland et al. visar att den person centrerade vården har fått störst 

uppmärksamhet inom demenssjukvården där forskare främst tittat på betydelsen av 

miljöns utformning som kan ha en positiv effekt på ovälkommet beteende (Bergland, 

Hofoss, Kirkevold, Vassbö & Edvardsson, 2014 ). Men forskare anser nu att det bör 

uppmärksammas även inom andra vårdområden för att patienten ska uppleva 

bemötandet som tillfredsställande och evidensbaserat . Studier visar att 

sjuksköterskorna upplever sig obekväma med det nya arbetssättet, ett nytt sätt som 

kräver att den nuvarande modellen av omvårdnad och professionella värderingar 

omprövas (Broderick & Coffey, 2013).  

För att möta människors behov och förväntningar krävs det att patienten tillåts få 

befogenheter av sjukvårdspersonalen till att hantera sina hälsoproblem, för att ett 

partnerskap ska bli möjligt. Att inleda ett partnerskap i vården uppfattas fortfarande som 

ett problem trots patientens rättighet att delta i sin egen vård. Studier visar att hindrande 

för att utöva den personcentrerade vården har beskrivits som tid, verktyg och utbildning 

som visar sig blir en utmaning för personalens maktutövande (Kvåle & Bondevik, 

2008). Viljan att som patient vara delaktig i sin vård kan skilja sig mellan olika hälso- 

tillstånd som då patienten lider av smärta, känslomässig stress kan påverka förmågan till 

att engagera sig, patienten nöjer sig då med att inta en passiv roll och lämna över 

ansvaret till behandlande läkare som denne upplever tillit för (Kvåle & Bondevik, 2008 

). 

Att arbeta personcentrerat innebär att hälso- och sjukvårdssystemet interagerar 

medkännande i omvårdnaden. Att agera medkännande ansågs som en attityd 

sjuksköterskan behövde ha, där uppmuntran ges vid motgång och tillfällen skapas för 
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relation. Sjuksköterskans attityd att leverera vård utifrån patientens erfarenhet och 

möjlighet att behålla sin självständighet ansågs som en moralisk dygd, något som 

dagens sjuksköterskor redan förväntas utföra fast verkligheten är något annat (Bramley 

& Matiti, 2014). Sjuksköterskan ansåg sig ha svårt att lyssna till den enskilde patientens 

erfarenhet och behov, då arbetsuppgifterna tenderade att öka.      

Den personcentrerade vården skiljer sig från det nuvarande arbetssättet genom att fokus 

flyttas från det som patienten inte längre kan utföra till fokus på det som patienten kan 

utföra (Edvardsson, Sandman & Rasmussen , 2008). Personcentrerad vård är ett sätt att 

förhålla sig till patienten som grundar sig på ömsesidig respekt där personligheter 

erkänns och respekteras . Där förutsättning skapas för att en relation kan utvecklas 

mellan sjuksköterska och patient, ansågs av patienten som positiv ur kvalité synpunkt 

(Broderick & Coffey, 2013). Sjuksköterskans attityd blir en unik upplevelse i den 

personcentrerade vården, personlig för individen i förhållande till sina behov (Bramley 

& Matiti, 2014). 

Begreppen personcentrerad och patientcentrerad vård förekommer i litteraturen. 

Patientcentrerad vård ansågs som ett bekant begrepp i omvårdnaden men 

personcentrerad vård sågs däremot som främmande i dagens sjukvård (Bramley & 

Matiti, 2014). Användandet av begreppet personcentrerad vård skiljer sig från 

patientcentrerad vård, där individens unikhet lämnats i den personcentrerade vården och 

en större grupp individer vars kanske enda gemensamma egenskap är att de är i behov 

av vård eller stöd i någon form. Patientbegreppet sätter sjukdomen och dess behandling 

i fokus, medan personbegreppet öppnar upp för andra värden, resurser och 

prioriteringar. Personcentrerad vård är också något annat än individuell vård eller 

individfokuserad vård eftersom personen inte endast är en individ utan snarare finns och 

är beroende av sitt sociala sammanhang, sina närstående, sin partner eller betydelsefulla 

andra (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

Att drabbas av sjukdom gör att individen kan bli tillfälligt beroende av andras välvilja, 

med risk för att mista den autonoma rättighet människan ser som självklar vid frånvaro 

av sjukdom. Det personcentrerade synsättet blir då ytterst viktigt att reflektera över för 

att understödja känslan av hur den enskilde personen önskar bli bemött . Att som 

vårdare inta ett personcentrerat förhållningssätt gör att individen hindras från att 

reduceras till en sjukdom, ett symtom eller sjukt organ. Vad sjuksköterskan gör, och hur 

vårdandet görs har en avgörande betydelse för om vården blir personcentrerad, 
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sjukdomsorienterad, diagnoscentrerad eller organcentrerad (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2010). 

Förmågan till att vara aktiv i medbestämmandet, skiljer sig mellan olika 

sjukdomssituationer. Patienter med cancersjukdom ställs oftast inför svåra beslut som 

rör smärta, behandlingsalternativ som gör att en passiv roll intas, ibland för att 

otillräcklig information delgivits som verkar hindrande för att inta en aktiv roll i sin 

vård. Ibland utövar hälso- och sjukvården sin makt genom att begränsa information som 

patienten får för att hälso- sjukvårdspersonalen tror sig veta vilken information som 

skulle bidra till en sämre livskvalité för patienten (Kvåle & Bondevik, 2008). 

Det framkom att patienten oftast lade mer vikt att vara delaktig vid vardagliga beslut än 

beslut om den medicinska åkomman, för att uppleva någon form av kontroll över vad 

som händer (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

 

1.2  Vårdmiljö 
 
Studier visar att vårdmiljön är en viktig del i den personcentrerade vården och ingår som 

en del i tillfrisknandet. Den är i regel utformad efter medicintekniska behov och 

traditionella arbetssätt, med lite hänsyn tagen till patienten med dennes behov (Bergland 

et el. 2014. Edvardsson, 2010). En organiserad fysisk miljö, förmedlar en säker vård 

med möjlighet till att umgås med andra, ansågs som en viktig del i välbefinnandet. Då 

miljön var hemlik, gjorde att patienten kunde tänka på andra saker än sjukdom och 

behandling. Den hemlika miljön gjorde att patienterna upplevde sig välkomnande och 

sedda (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008). Miljöns utformning är ett led i 

behandlingen, och kan ha en positiv effekt på tillfrisknandet(Bergland et al. 2014). Det 

finns allt fler bevis som stöder uppfattningen att patienternas välbefinnande och 

återhämtning är influerad av de fysiska och psykosociala aspekterna av vårdmiljön 

(Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008 ). 

Vårdmiljön berör även sammanhanget där vården levereras till patienten, eller där ett 

delat beslutsfattande mellan patient och personal ska bli möjligt, som ett organisatoriskt 

system som stödjer det personcentrerade förhållningssättet ( Mc Cance , Slater & Mc 

Cormack,  2009). 

 

Miljön anses viktig i West et al. för patientens tillfrisknande, men belastningen som 

råder på den enskilde hälso- och sjukvårdspersonalen gör att miljön inte alltid kunde 
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erbjuda ett emotionellt stöd, eller behandling för att lindra patientens symtom. Likaså att 

ge tillfredsställande information vid utskrivningen till patienten upplevdes inte 

tillfredsställande av patienten och dess anhörig (West, Barron & Reeves, 2005). 

För att utveckla den personcentrerade vården behövs verktyg för att mäta i vilken 

utsträckning personcentrerad vård utförs . Men eftersom sjukvården tenderar att 

fokusera på att förbättra klinisk praxis och/eller uppvisar otillfredsställande eller 

orapporterade psykometriska egenskaper, finns det en brist på instrument med vilka 

associationer mellan PCC och åtgärder av välbefinnande hos patienter/boende kan 

studeras (Edvardsson, Sandman & Rasmussen, 2008).  

 

1.3  Vårdkultur 
I studien ansågs kulturen på avdelningen styras övervägande av rutiner för att 

effektivisera sjukvården, som blivit viktigare än patientens behov och problem som 

bidragit till patientens upplevelse av att vara mindre betydelsefull (Zamanzadeh, 

Rassouli, Abbaszadeh, Nikanfar, Alavi-Majd & Ghahramanian, 2014). Patienten 

uppfattar sjuksköterskan som alltför upptagen, som gör att behov inte alltid blir 

tillfredsställda . Att inte bli sedd av sjuksköterskan skapar en  känsla av otrygghet hos 

patienten (Jakimowicz, Stirling & Duddle, 2014). 

 

Det finns en kvarlegad struktur och attityd hos sjuksköterskan som verkar hindrande på 

patientens deltagande i beslut som rör omvårdnaden (Larsson et al. 2011). 

Sjuksköterskan bär på kunskap som behöver göras tillgänglig för patienten genom att 

denne behöver släppa taget om makten (Larsson et al. 2007). Sjuksköterskan behöver 

skapa en miljö som är öppen och ärlig gentemot patienten utan förlust av 

professionalitet (Kvåle & Bondevik, 2008). 

 

Att dokumentera omvårdnaden är en skyldighet sjuksköterskan har, men som visade sig 

vara en uppgift som inte prioriterades av sjuksköterskan. Där fanns brister  med lite 

hänsyn tagen till den personcentrerade vården och där avsaknad av dokumentation 

innebar att patienten inte varit delaktig. En god dokumentation kan visa att vården har 

utförts och ger viktig information som kan användas då kvalitén och kontinuitet i vården 

behöver förbättras. Kunskap om patientens önskemål fanns oftast men bevis saknas om 

det formella överlämnandet av denna information. En dokumentation som fokuserade 
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på "person" hade bidragit till en mer meningsfull relation mellan sjuksköterska och 

patient (Broderich & Coffee, 2013).  

Informationsöverföringen till patienten är en balansgång där patientens kapacitet att ta 

emot information bedöms (Kvåle & Bondevik, 2008). Att förändra arbetskulturen till att 

bli personfokuserad kan vara komplicerat, detta kräver en vilja och stöttning av  

sjuksköterskan för att övervinna befintliga hinder (Broderich & Coffee, 2013). 

För att det ska vara möjligt att arbeta person centrerat behöver stöd ges från 

organisationen för att det ska vara möjligt att implementera. Hälso- sjukvårds 

organisationen idag anser den personcentrerade vården som en viktig del i vården, där 

rutiner behöver etableras för att integrera den personcentrerade vården i daglig klinisk 

omvårdnad för att säkerställa att det förändrade arbetssättet systematiskt praktiseras, 

dvs. inte bara när personalen har tid . När den personcentrerade vården systematiskt 

börja användas kommer det att fungera som en stöttepelare i vårdarbetet för 

sjuksköterskan, samtidigt som mer tid kommer att frisättas (Socialstyrelsen, 2012). 

 

1.4  Vårdlidande 
Inom vårdvetenskapen studeras människans hälsa som en sammanflätad helhet av den 

biologiska och existentiella upplevelsen, till skillnad från det naturvetenskapliga 

synsättet där hälso- och sjukvården är vana vid att förstå människan utifrån hur det 

biologiska systemet fungerar, samverkar med påverkan på hälsa och sjukdom. Det 

vårdvetenskapliga fårhållningssättet får konsekvenser för vårdandet, där det inte räcker 

med att behandla sjukdomen utan utgångspunkten blir hur patienten upplever sin värld. 

Kontakt med livsvärlden fås genom den levda kroppen som begränsas vid sjukdom. 

När individen drabbas av sjukdom vänds livet upp och ner och hotar individens 

vardagstillvaro så en otrygghet och ensamhet uppstår. Att drabbas av ett ohälsotillstånd 

kan göra att relationer med andra människor och livet i övrigt hotas, då patienten står 

utanför ett sammanhang. För att undvika denna sårbarhet, är det viktigt att personen 

görs delaktig i sin vårdprocess för att komma i ett vårdande sammanhang, då 

sårbarheten minskar och ett välbefinnande kan infinna sig trots sjukdom (Dahlberg & 

Segesten, 2010). 

 

1.5 God omvårdnad  
 
Vad som anses som god vård kan skilja sig i uppfattning mellan patient och 

sjuksköterska. Men för att vården ska betraktas som god av patienten bör vården 
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respektera patienten som individ, med rätten att ta en aktiv roll i sin egen vård . Att 

patienten intar en aktiv roll i omvårdnaden innebär att ett partnerskap inleds 

tillsammans med sjuksköterskan, då stöd ges till patienten i form av uppmuntran 

(Larsson et al. 2011 ). Hur aktiv patienten väljer att vara i omvårdnaden kan se olika ut, 

men möjligheten ska finnas genom att tillräcklig information ges (Larsson et al. 2007; 

Larsson et al. 2011 ). För att patienten ska vilja inta en aktiv roll krävs det av sjukvården 

att de visar sympati för patienten från början och inte bemöter med en attityd som visar 

på makt och kontroll . En god vård innebär för patienten att vården är personcentrerad 

med hans/hennes behov i centrum (Larsson et al. 2011 ). Att ha patientens behov i 

centrum innebär att vårdpersonal tillhandahåller information och vägledning under 

sjukdomsprocessen som gör att rädsla och ångest undanhålls (Jakimowicz, Stirling & 

Duddle, 2014). Patienten behöver få känslan av att han/hon är i centrum genom att få 

veta vad som händer, vad sjuksköterskan gör och varför (Kvåle & Bondevik, 2008). 

Den personcentrerade vården gör att sjuksköterskan tillbringa mer tid tillsammans med 

patienten som är utgångspunkten i vårdandet (Larsson et al. 2011 ). 

 

1.6  Vårdande samtal 

Att drabbas av sjukdom kan göra det svårt eller omöjligt att förmedla önskemål och 

behov, där extra tid och engagemang behövs för att få information om vården. För att 

skapa en vårdande relation är samtalet viktigt och skiljer sig från det vardagliga samtalet 

genom att sjuksköterskan bär ansvar för hur samtalet yttrar sig. Samtalet "svara an” på 

ett vårdande sätt som är stärkande för patientens välbefinnande. Det vårdande samtalet 

visar en följsamhet för patientens livsvärld och hur denne ser på sin hälsosituation 

(Dahlberg & Segesten, 2010). 

Bramley och Matiti visar att dagens vårdkultur är uppgiftsfokuserad med lite hänsyn 

tagen till relation med patienten. Att ha en relation och visa medkänsla för patienten är 

ett beteende som vårdare kan ha inneboende i sig, men också ett beteende som speglar 

vilken vårdkultur det finns inom vårdorganisationen, mentorer och chefer. En bristande 

uppskattning av kommunikationsbeteendet från organisationens sida, speglar sig i 

omvårdnaden med risk för att det finns en bristande kommunikation med patienten 

(Bramley & Matiti, 2014). En bristande kommunikation visade sig inom cancervården, 

där situationer uppstod där sjuksköterskan visade på en tendens till att vilja styra 

diskussionen, och inte utgick från patientens behov . Den bristande kommunikationen 
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leder till att det psykosociala stödet som sjuksköterskan är tänkt att ge uteblir 

(Zamanzadeh et al . 2014). 

Studier visar att en god kommunikation stimulera patienternas egenmakt genom att 

behandlas med respekt, ta sig tid att bli lyssnade på . Studier har identifierat viktiga 

aspekter av god vård ur patientens perspektiv som innebär att kommunicera på ett 

begripligt språk, vad som är viktigt för den enskilde patienten att veta om sjukdom och 

behandling, visa ärlighet till deras medicinska tillstånd, bli lyssnade på, kontrollera 

uppfattningar före initierade åtgärder och hjälpa patienten i sitt tänkande gällande 

sjukdom och behandling (Marshall, Kitzon & Zeitz, 2012). En klar och effektiv 

kommunikation mellan sjuksköterska och patient inger förtroende till den vård patienten 

får (Jakimowicz , Stirling & Duddle, 2014). 

 

Med begreppet personcentrerad vård blir det möjligt att skapa förutsättning för en 

humanistisk vård där individen ses bakom sjukdomen (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2010). 

 

1.7 Teoretiskt begrepp för personcentrerad vård 
 
Psykologen Carl Rogers var fadern för uttrycket personcentrerad, då han i mitten av 

1900- talet använde ” Client-centred psychotherapy” för att förstå fenomen som 

personlighet och mellanmänskliga relationer. Rogers såg personen som sökte hjälp som 

experten själv. Den personcentrerade vården fick ett genomslag inom demenssjukvården 

då forskare tidigare enbart fokuserat på demens som ett biomedicinskt fenomen, då 

endast förvaring kunde erbjudas dessa personer. Kitwood bestred denna syn och började 

titta på personen ”bakom” demenssjukdomen, likt andra människors behov av 

meningsfulla relationer, trivsel och behov av att uppleva kärlek . Vid personcentrerad 

vård riktas intresset mot hela människan som formas av värderingar och upplevelser av 

mening (Edvardsson , 2010). 

 

För att förstå det mänskliga har en fenomenologisk ansats valts då världen blir synlig 

och får mening (Granskär & Höglund- Nielsen red. 2008). Genom detta 

livsvärldsperspektiv kan det bli möjligt att förstå något nytt utöver det personen redan 

erfarit med kroppen. Styrkan i den fenomenologiska ansatsen ligger i möjligheten att 

förstå det subjektiva i personens livsvärld som gör det tydligt hur patientens bemötande 

i hälso- och sjukvården upplevs (Granskär & Höglund- Nielsen, 2008). Genom att 
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använda livsvärldsperspektivet är att förstå hur fenomen uppfattas av människan. 

Livsvärldsperspektivet utgår från vardagsvärlden som människan lever och den levda 

tillvaron som tas för given (Dahlberg, 1977). Vid sjukdom behöver livssituationen 

tolkas om för att uppnå hälsa trots sjukdom (Dahlberg & Segesten, 2010). Människor är 

individer som lever i samma värld, men där livsvärldarna kan se olika ut (Dahlberg, 

Dahlberg & Nyström, 2008). Livsvärlden är den värld som upplevs där sjukdom, 

lidande, hälsa och välbefinnande utspelar sig. Att uppleva sig ha hälsa är en individuell 

upplevelse, då människan kan uppleva sig ha hälsa trots sjukdom (Jacobsen, 2000). När 

hälsa inte infinner sig uppstår någon form av lidande som kan uttrycka sig på tre olika 

sätt inom vården. Lidande kan uttrycka sig som ett sjukdomslidande i relation till 
sjukdom och behandling. Vårdlidande som relateras till vårdsituationen och livs lidande 

som upplevs till det egna livet. Sjukvårdspersonalens mål är att minska på det onödiga 

lidandet. För att det ska följas förhåller sig personalen öppen och ärlig med respekt för 

patienten i patientrelationen, vilket gör att lidandet undviks (Eriksson, 2004). 

 Det är denna värld som behöver göras tydlig för sjukvårdspersonalen genom denna 

studie (Dahlberg & Segesten, 2010). Denna medvetenhet bör finnas hos personalen vid 

bemötandet av patienten (Dahlberg, Dahlberg & Nyström, 2008). 

 

2  PROBLEMFORMULERING 
 

Det finns framtagna riktlinjer för att Hälso - och sjukvården ska ge patienten en 

evidensbaserad ” god vård”. Fram till nu har omvårdnad getts utifrån vad 

sjuksköterskan ansett som god omvårdnad, som därmed riskera bli ineffektiv med dåligt 

hälsoresultat som följd. Det har i studier uppmärksammats att det skiljer sig i 

upplevelser mellan sjuksköterskan och den enskilde patienten i vad som anses som "god 

omvårdnad”. 

För att vården inte ska riskera ett vårdlidande för patienten är det viktigt att det blir 

uppmärksammat hur vården upplevs av den enskilde patienten, som att patientens behov 

blir tillgodosedda.  

 

3   SYFTE  
Syftet är att belysa patienternas upplevelse av god omvårdnad i somatisk slutenvård 
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4 METOD 
4.1 Design  
Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod med fenomenologisk ansats i form av 

semistrukturerade intervjuer för att fånga patienters subjektiva upplevelse av god 

omvårdnad för att få en bättre och djupare förståelse. Patienternas livsvärld blir tydlig 

genom intervjuer .  

 

4.2    Urval av deltagare 
 
Valet av avdelning för intervjuer gjordes genom att utse en kirurg och en 

medicinavdelning i södra Sverige där personcentrerad vård utövades . Avdelningarna 

bestod av 30 vårdplatser med specialiteter som problem via mage och tarm samt stroke . 

Vårdbehovet skiljde sig mellan patienterna från att vara helt beroende av hjälp till att 

inte behöva någon hjälp alls av sjuksköterskan. Vårdtiden var varierande men som 

längst låg patienterna inne fyra dygn. 

 

Informanterna valdes ut genom ett strategiskt urval där skillnad eftersträvades.  

Inklusionskriterierna var att ha vårdats mellan två till fyra dygn och ha förmåga till att 

kommunicera . Exklusionskriterierna var att ha vårdats kortare tid än två dygn och att 

inte kunna uttrycka sig verbalt. Tio patienter valdes ut i åldrarna 53 och 79 år , blandat 

män och kvinnor.   

 

För att påbörja studien kontaktades en verksamhetschef för medicin och en 

verksamhetschef för kirurg- avdelning i södra Sverige via epost, där studiens syfte och 

tillvägagångssätt förklarades . Efter godkännande av verksamhetscheferna togs kontakt 

med avdelningscheferna via e-post, där ett informationsbrev bifogades med information 

om studien (Bilaga 1). När avdelningschefen meddelat sitt intresse till att hjälpa till med 

studien, skickades informationsbrev som lämnades till sjuksköterskan i den patientnära 

vården som i sin tur lämnade till informanterna där syftet med studien presenterades. 

Samtyckesblankett bifogades i brevet om samtycke till att delta i studien, som lades i ett 

förslutet kuvert (Bilaga 2). Information om studien upprepades muntligt innan intervjun. 
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4.3 Datainsamling 
Där intervjun påbörjades med en provintervju för att testa intervjuguidens kvalitet, 

vilken inkluderades i materialet. Följdfrågor ställdes för att bidra till att komplettera 

svaren (Bilaga 3). Sju av intervjuerna utfördes i en ostörd lokal i anslutning till 

avdelningen den dag de skulle skrivas ut och två intervjuer fick utföras i hemmet då de 

hunnit lämna sjukhuset. Det inspelade materialet behandlades konfidentiellt. Tiden för 

intervjuerna varade mellan 26 och 50 minuter. 

Intervjun ställer krav på intervjuarens förmåga till att fatta, föreställa sig och sätta sig in 

i den andres livsvärld. Frågorna ställdes så tillräcklig tid skapas till att få kontakt och 

reflektera över patientens livsvärld (Granskär & Höglund- Nielsen red. 2008). 

 

4.4 Dataanalys 
Texten analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys och studien hade en 

fenomenologisk ansats, beskriven av Lundman och Hällgren- Graneheim (2008). Den 

fenomenologiska ansatsen innebär att intervjuaren analysera patienternas berättelser 

med sin förförståelse åsidosatt. I mötet med informanterna krävs att intervjuaren är 

medveten om sin förförståelse för att en öppenhet ska ske för det som framträder. Det 

finns annars en risk att lyssna efter det som bekräftar den egna förförståelsen istället för 

att se till det som är nytt (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2003). 

Kvalitativ innehållsanalys beskriver det gemensamma i textens innehåll som sedan 

bildar olika kategorier. (Bilaga 4) Kategorierna skiljer sig från innehållet i andra 

kategorier genom att data inte ska passa in i mer än en kategori, som kan vara svårt då 

upplevelsen ska belysas. Analysen börjar med att bilda meningsenheter som består av 

textinnehåll eller citat som kortats ned utan att innehållet påverkas. Meningsenheterna 

kondenserades och bildade en kod. En kod är en etikett på en meningsenhet som 

kortfattat beskriver dess innehåll och som underlättar för forskaren att reflektera över 

sin data på ett nytt sätt . 

Intervjun spelades in via mobiltelefon som transkriberades till text. Intervjuerna 

lyssnades på flera gånger, för att få en uppfattning om helheten. Meningsenheter 

utkristalliserades och författaren skapade sig en helhetsbild av intervjuerna (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2008). 
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 5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Forskning är en viktig del för att utveckling av samhälle och individer ska vara möjlig. 

Krav finns på att forskning som bedrivs ska ha en hög kvalité och inriktas på frågor som 

är väsentliga. Denna studie följer de forskningsetiska kraven som finns redovisade på 

Vetenskapsrådets (VR) hemsida enligt individskyddskravet – informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet . Genom att samtliga 

patienter erhåller muntlig och skriftlig information om studiens syfte har jag tagit 

hänsyn till informationskravet (Bilaga 5). Patienterna har också enligt samtyckeskravet 

fått skriva under en blankett där det står att läsa att medverkan är helt frivillig och att de 

kan välja att avstå eller avbryta studien när de vill. Konfidentialitetskravet har jag tagit 

hänsyn till då patienterna fått information om att intervjumaterialet kommer att förvaras 

på sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Nyttjandekravet innebär att de 

uppgifter som i denna studie samlats in endast får användas för forskningsändamål i 

denna studie. 

Egengranskningen som Etikkommittén Sydost rekommendera har gjorts (Bilaga 6), som 

kompletteras med ansökan till etikkommittén för att få en rådgivande etisk granskning 

av forskningsprojektet eftersom det 2004 kom en etikprövningslag (2003:460) där den 

enskilda människan ska skyddas och respekteras vid forskning (Vetenskapsrådets 

rapportserie, 1:2 011). Efter att Etikkommittén Sydost granskat ansökan gjordes 

ändringar för att komma vidare i studien. 

För att skydda patienterna övervägdes riskerna med fördelarna att göra studien. Det 

bedömdes inte finnas någon risk för patienterna att intervjuas då behandlingsprocessen 

inte avbröts eller påverkades. Någon direkt nytta hade studien inte för patienterna men 

kan hjälpa vårdgivaren till att förstå fenomenet på ett för dem nytt sätt, som ökar 

möjligheten för patienterna till en vård som utgår från den enskildes behov. 

 
 
 

5  RESULTAT  
 
I studien ingick tio patienter, varav två var män och åtta var kvinnor i åldrarna 53 till 79 

år. Tiden de legat inne på avdelningen varierade från två upptill fyra dygn . Diagnosen 
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de legat inne för var stroke med tillfälligt bortfall av talet samt olika problem via mag-

tarm kanalen.  

Efter att intervjuerna analyserats kunde två kategorier utkristalliseras. Dessa var 

bemötande och en individanpassad miljö. Den första kategorin svarade an på vad som 

var viktigast i den omvårdnad de fått där bemötandet ansågs ha en stor betydelse för om 

omvårdnaden ska uppfattas som god med fyra underkategorier. Den andra kategorin 

svarade an på vad som hade kunnat göras bättre där individanpassad miljö ansågs ha 

betydelse då omvårdnaden ska uppfattas som god med två underkategorier. 

 

5.1 Bemötandet 
Huvudkategorin bemötande med de fyra underkategorierna att bli sedd, betraktas som 

en medmänniska ,att inleda ett partnerskap och en bristande interaktion var något som 

samtliga patienter ansåg som viktigt för att omvårdnaden skulle ses som god.  

 

5.1.1 Att bli sedd 
Kulturen på avdelningen kunde ibland upplevas som hindrande från att bli sedd som 

patient. Att bli sedd som person bakom patienten med sin diagnos var något som 

värdesattes hos patienterna och tycktes bero på sjuksköterskans sätt att utöva sin 

profession, men även sjuksköterskans personlighet speglade sig i sättet att utföra 

omvårdnaden. ”det fanns någon sjuksköterska som bara kändes så omtänksam och 

mjuk, ja man kände sig riktigt omhändertagen ” (Informant 5). Det som framkom i 

intervjuerna var att det krävdes ett bemötande från sjuksköterskans sida med förmågan 

till att tänja på vissa rutiner för att ge patienten möjlighet att bestämma över sin egen 

vård. Självbestämmandet står då mer i fokus och rutiner blir inte lika viktiga att 

upprätthålla. Det skapas då mer tid för samtal och kartläggning om vad som anses 

viktigt för patienten. Mer tid för patienten bidrar till att omvårdnadsarbetet blir upplagt 

på det sätt som patienten önskar istället för det mest effektiva sätt att arbeta. Patienterna 

upplevde att sjuksköterskorna hade olika personligheter som gjorde att de kom bättre 

överens med vissa. En personlighet som uppskattades hos sjuksköterskan var när denne 

använde sig av sin humor som gjorde sjuksköterskan mer personlig vilket ökade 

patientens förtroende för sjuksköterskan. 

 

Utövandet av den personcentrerade vården kunde se olika ut beroende på vilken 

sjuksköterska patienten mötte. De olika sätt som sjuksköterskorna antagit den 

personcentrerade omvårdnaden på, riskerade motarbeta varandra så patienten kom i 
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kläm. ”Jag kommer ingenstans i träningen, det jag tränar på nu tränade jag på förra 

veckan, det är trist, ibland kommer jag ingenstans ” (Informant 3). Omvårdnaden som 

gavs av sjuksköterskorna upplevdes mest som positiv, men ibland som negativ då 

sjuksköterskan arbetade efter gamla rutiner och patienten kände sig som en i mängden 

med svårighet att göra sig sedd med sina behov. 

 

5.1.2 Att betraktas som en medmänniska 
Att vara sjuk och hamna på lasarett innebar att bli respekterad för den människa 

patienten är, som en levande varelse. Bemötandet och att bli betraktad som mänsklig 

ansågs som viktigt hos patienterna oberoende av situation och sjukdomstillstånd.  ”de 

pratade till mig, jag kunde inte svara. Jag försökte men det hördes inget ” (Informant 

7). Det uppkom brister i bemötandet hos vissa sjuksköterskor som då de inte var pålästa 

eller fått information om patienten, gjorde att bemötandet inte blev tillfredsställande och 

en onödig frustration uppstod hos patienterna med språksvårigheter som försökte 

förmedla sitt behov av omvårdnad.  ”Jag försökte ta det lugnt, bokstäverna som kom ut 

från min mun hamnade huller om buller, sjuksköterskan jag hade framför mig såg ut 

som ett frågetecken, hon hann gå innan jag fått fram något ” (Informant 8). Det 

framkom att patienterna med språksvårigheter hade ett ökat behov av att få träffa 

samma sjuksköterskor under vårdtillfället för att ett lidande skulle undvikas orsakat av 

sjukvården. 

Patienterna beskrev att de kände sig utsatta i en del vårdsituationer och kunde uppleva 

rädsla och brist på engagemang från sjuksköterskans sida. Att vara utsatt innebar också 

för patienterna att de kände sig maktlösa för att ingen tog deras behov på allvar.. 

 

5.1.3 Att inleda ett partnerskap 

För att omvårdnaden skulle vara personcentrerad var det viktigt att ett partnerskap 

inleddes mellan sjuksköterska och patient, för att denne skulle få bli sedd som person 

med personligheter och upplevelser av verkligheten samt förmåga till att hantera 

situationen . I partnerskapet bidrar sjuksköterskan med sin medicinska kunskap och att 

vara stöttande i patientens omvårdnads handlingar . 

Den uppbyggda relationen i partnerskapet gör att patienten kände sig betydelsefull som 

människa med en inre trygghet som gjorde att patienterna vågade utmana vad denne 

tidigare orkat för att självkänslan blivit så mycket bättre. ”jag klarar att duscha själv nu, 

sjuksköterskan finns så hon kan höra mig, ibland behöver jag hjälp, då finns hon där ” 

(Informant 1). Patienterna tyckte även att det blev lättare att kommunicera när de hade 
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lärt känna sjuksköterskorna eller då ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient 

etablerats, där personen bakom patienten blev tydlig. 

 

5.1.4 Bristande interaktion 
Utarbetade rutiner styrde vad som skulle göras och när, behövde undertryckas för att 

relationen mellan sjuksköterska och patient skulle få större utrymme. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient ansågs som viktig, för känslan av trygghet skulle infinna sig. 

Relationen mellan sjuksköterska, närstående och patient uppfattades som viktig för att 

anhörig skulle få bli delaktig i informationen som gavs om patientens hälsotillstånd 

”min son ville få veta om jag skulle bli bättre, få beskedet av doktorn, möjlighet att 

ställa frågor” (Informant 3). Att rubba rutiner som att få träffa läkaren för samtal 

utanför den ordinarie tiden för rond upplevdes nästan som en omöjlighet av patienterna. 

Relationen mellan patient och läkare ansågs inte vara så bra. Det kunde ibland dröja 

innan de fick träffa läkaren. Läkaren kom bara när det var något viktigt. Ibland hann 

inte sjuksköterskan alltid informera läkaren när han/ hon kom vilken information 

patienten efterfrågade, då kunde läkaren ge information som inte patienten förstod som 

gjorde att ett onödigt lidande tillfogades av läkaren.”Den natten var jag inte i min säng, 

jag satt ensam ute i dagrummet i en fåtölj, ensam med mina tankar” (Informant 2). 

Bristande interaktion kunde uppstå mellan sjuksköterska och patient också då tid 

saknades för förståelse, eller då sjuksköterskan inte läst journalen innan arbetets början.  

Information gavs först då patient eller anhörig påkallade en brist på information. 

Patienterna påtalade att de tyckte det var sjuksköterskans ansvar att ge relevant 

information för att hållas uppdaterad och kunna vara aktiv i sin omvårdnad. Information 

hade bidragit till minskad oro inför undersökningar då patienten hade kunnat förbereda 

sig mentalt. ”varför röntgade de plötsligt mitt hjärta, jag hade inga problem med det 

vad jag visste, det var ju i huvudet som jag hade min stroke ” (Informant 9) 

En god vård anses vara beroende av sjuksköterskans bemötande, men också utav en 

individanpassad miljö.  

 

5.2 Individanpassad miljö 
Den andra och sista kategorin belyste att miljön inte var individanpassad med två 

underkategorier behovet av en privat sfär, behovet av emotionellt stöd. 
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5.2.1 Behovet av en privat sfär 
Patienterna hade olika upplevelser av miljön på lasarettet. Någon ansåg den som 

hindrande i den personcentrerade omvårdnaden med svårighet att hitta utrymme till att 

få vara för sig själv, samtidigt som patienten tyckte att omgivningen inte skulle vara 

som hemma, men att den erbjöd plats till att få vara privat och ta emot besök.                  

Salarna på avdelningen rymde olika många patienter. Någon sal rymde så många som 

sex patienter . Salarna med flera patienter erbjöds oftast. Att dela sal med andra kunde 

upplevas som positivt då patienterna delade gemensamma intressen eller åsikter, 

samtidigt som integriteten riskerade hotas. Dela sal med andra patienter påverkade det 

privata på olika sätt. Svårigheter att komma till ro för att sova de nätter som det var 

spring inne på salen, gjorde att patienten blev mer vaken, eller medpatientens skrik 

kunde också hålla dem vakna. "När skriket kommer, blir man mer vaken, alla vaknar. 

En röst som är gäll, hörs ut genom salens dörrar ” (Informant 9). Det var inte bara att 

vistas flera patienter på samma sal som gjorde att privatlivet hotades utan att män och 

kvinnor blandades på salarna, med endast ett draperi emellan som inte täckte runt om 

sängplatsen.  ”jag var bara på salen då jag sov, många patienter, man kände blickarna, 

att vara iakttagen ” (Informant 4). Omgivningen anses inte vara anpassad för patientens 

behov av en privat sfär . ”jag trodde inte att jag hade ett sådant behov av att få vara för 

mig själv, en plats innanför ett draperi, utan insyn från grannen hade räckt ” (Informant 

10).  

 

 

5.2.2 Behovet av stöd 
Att som patient få stöd under vistelsen på lasarettet var något som patienterna ansåg 

som viktigt eller som en självklarhet för att få ork att ta sig tillbaka till livet igen. 

Bristande stöd kunde göra att en osäkerhet kom smygande inför hemgång. Insjuknandet 

hade påverkat patienten till att bli mer känslomässigt instabil och osäker på sin kropp 

som tidigare inte gjort sig påmind. Stöd och uppmuntran upplevde patienterna ändå att 

de fick av sjuksköterskan, men var beroende av vem som jobbade och om tid fanns. 

Sjuksköterskan kunde ibland komma in då hon/han hade lite tid över och prata om 

vardagliga ting, eller att sjuksköterskan bara fanns där. 

Patienterna kunde ibland uppleva sjuksköterskans beteende som nästan otrevligt när tid 

inte fanns och upplevde sig då inte alltid omhändertagen på ett sätt som denne kanske 

hade behövt, som gjorde att en otrygghet uppstod. Det kunde bidra till att en del 

patienter upplevde att de var till besvär när de behövde påkalla sjuksköterskans hjälp, de 
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kunde känna att de skapade ytterligare arbete och problem för sjuksköterskan än vad de 

redan hade. Stöd kunde patienten däremot finna i andra patienter på avdelningen som 

varit med om en liknande händelser. Brist på stöd från sjuksköterskan kunde ibland visa 

sig genom att det saknades information om de undersökningar som skulle utföras, som 

gjorde att patienten inte kunde förbereda sig mentalt eller får chans till att ställa frågor. I 

samband med att läkaren kom för att ” gå rond ” på avdelningen gavs information och 

beslut fattades som inte alltid hann förklaras.  Det framkom som viktigt hos patienterna 

att få stöd av sjuksköterskan utan att behöva be om det och upplevdes då som att 

sjuksköterskan brydde sig och att han / hon var professionell i sin yrkesutövning. 

Patienterna kunde uppleva det svårt att det fanns så många sjuksköterskor som de 

träffade under sjukhusvistelsen, att de inte visste vem de skulle anförtro sig till,  

 

6 DISKUSSION 
 
Syftet var att belysa patienternas upplevelser av god omvårdnad i somatisk slutenvård. 

Resultatet tar upp sjuksköterskans förmåga till att utöva den personcentrerade 

omvårdnaden, men också vad patienten anser vara en god vård, som att få behålla sin 

självständighet som människa och att miljön var anpassad efter de egna behoven. 

 

 
6.1 Metoddiskussion 
Kvalitativ intervju metod valdes i studien eftersom det var patienternas upplevelse av 

vad som betraktas som god omvårdnad som efterfrågades. Fördelen med att använda 

den kvalitativa metoden anses vara att den ger en fördjupad förståelse för hur olika 

patienter tänker om företeelsen (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). För att 

omvårdnaden ska betraktas som god krävs det att den är personcentrerad med ett 

förhållningssätt där patienten sätts i centrum ( Edvardsson , 2010 ). Med den 

fenomenologiska ansatsen, blir det möjligt att förstå vad det innebär att vara människa, 

gör den särskilt ägnad för denna studie (Dahlberg, 1997). 

Författaren hade vid början av studien en förförståelse om att omvårdnaden som ges till 

patienterna inte alltid erbjuder den bästa vetenskapliga kunskapen. Denna förförståelse 

har författaren gjort sig påmind om under studiens gång för att vara öppen för det nya 

som visar sig.  

Etiska aspekter har beaktats enligt den etiska kommittén, där etiska övervägande har 

gjorts med reflektion över om någon likvärdig metod skulle varit möjlig för att belysa 
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syftet med studien. Beslutet togs att studien skulle utföras med vald metod, men med 

stor respekt för patientens integritet som innebar att patienten fick avbryta studien när 

denne kände att den inte orkade, utan att behöva redogöra för orsaken till avbrottet. För 

att tillgodose den etiska nämndens synpunkter utfördes därför inte intervjuerna under 

tiden som patienten var inskriven på avdelningen, utan den dag patienten skrevs ut för 

att inte påverka vården i negativ riktning för patienten. 

Urval av informanter blev en tidskrävande process där författaren hade som mål att hitta 

informanter från olika verksamheter inom den somatiska slutenvården. Författaren tog 

hjälp av sjuksköterskan i patientvården på respektive avdelning för att hitta informanter 

som svarade an på inklusions kriterierna, legat inne två dygn på lasarettet och ha 

förmåga till att kommunicera . Detta kallas ett strategiskt urval där informanterna 

”handplockades” där skillnad eftersträvades (Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 

Informanterna visade på skillnad genom en varierad vistelse på lasarettet mellan två och 

fyra dygn , med olika grad av omvårdnadsbehov som anses vara en styrka enligt 

författaren. 

En pilotintervju utfördes för att se att syftet blev belyst i intervjuguiden. Informanten 

visade på ett allmänt behov av att få prata, gjorde att samtalet stundvis fick en annan 

riktning och inte tillförde lika mycket som övriga intervjuer. Intervjun beslutades ändå 

inkluderas då den innehöll upplevelser av fenomenet. Intervjuguiden innehöll frågor 

som bearbetats för att vara öppna och oberoende av författarens förförståelse. 

Validiteten för studien försäkrades genom att frågorna var ställda så att syftet blev 

belyst med studien . Frågorna fungerade som ett stöd då informanten kom utanför syftet 

med studien. Intervjun utfördes med tio patienter inom den somatiska slutenvården, som 

var semistrukturerade. Enligt Granskär och Höglund- Nielsen (2012) är det en bra 

insamlingsmetod för insamling av patientens upplevelser då risken för missförstånd 

minimeras. Fördelen med den semistrukturerade intervjun är att författaren låter 

patienten tala fritt utan påverkan. Författaren utgår från frågeområde i stället för 

detaljerade frågor. Fördelen med intervjuer är att observationer kan göras under tiden 

som intervjun pågår, som underlättar senare analysarbete. Nackdelen kunde ses i någon 

intervju, där det var svårt att på inspelningen höra vad informanten sa, då 

observationerna stärkte förståelsen för det som uttrycktes. 

Den kvalitativa innehållsanalysen med en fenomenologisk ansats valdes för att så 

förutsättningslöst som möjligt förstå det subjektiva i patientens livsvärld. Där den 

induktiva ansatsen utgår från iakttagelser forskaren kom fram till vid tolkning av texten 
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som utförts av författaren själv. Att själv som forskare tolka texten kan ses som en 

svaghet i studien.  

 

6.2 Tillförlitlighet och överförbarhet 
Tillförlitligheten i studien tillgodosågs genom att intervjuerna utfördes på andra 

vårdavdelningar än den forskaren arbetar på för att patienterna skulle uppleva sig vara 

oberoende i berättelserna. Författaren har en förförståelse till det som berättas, då denne 

arbetar inom den somatiska slutenvården. Förförståelsen ses som en förutsättning enligt 

den fenomenologiska hållningen för att få syn på och utveckla ny kunskap och 

förståelse över det som berättas i intervjuerna. För att patienten ska öppna upp sig och 

delge information krävs det en tillit mellan patient och författare, ansågs som en styrka i 

denna studie då datamättnad uppnåddes . Genom intervjun försökte författaren förstå 

patientens upplevelser, som kunde uppfattas som svårt då ingen större erfarenhet fanns 

av intervjuteknik, gjorde att information som patienten gav uttryck för kanske inte 

uppmärksammades av författaren och därmed gick förlorad. 

Överförbarheten tillgodosågs genom att urvalet av patienter utfördes av sjuksköterskor i 

patientvården, som visade på möjligheter att hitta patienter med olikheter, för att få en 

större bredd i upplevelsen av den personcentrerade vården. Intervjuer användes som 

datainsamlingsmetod för att fånga patientens upplevelser, som ansågs som den bästa 

metod då upplevelser ska belysas enligt Granskär och Höglund- Nielsen ( 2012 ). Tio 

intervjuer utfördes som enligt Lundman och Hällgren-Graneheim (2008) kan ses som en 

svaghet då fler patienter skulle innebära ökade möjligheter till variation och erfarenhet i 

studien. Författaren anser variationen i studien som tillräcklig då män och kvinnor 

tillfrågats i varierande ålder . 

Trovärdigheten för studien förstärktes genom att tre intervjuer kunde utföras i hemmet i 

patientens sociala sammanhang. Att bedöma överförbarheten av studien ligger hos den 

enskilde läsaren. Författaren anser dock att liknande studier skulle kunna ge ett 

annorlunda resultat, då studien bygger på berättelser av människors upplevelser av 

omvårdnaden som ges av sjuksköterskan i den somatiska slutenvården. Andra 

människors upplevelser kan se annorlunda ut. Författaren anser att resultatet kan 

användas inom alla områden i slutenvården, då det är ett förhållningssätt snarare än ett 

arbetssätt, som all vårdpersonal i allmänhet bör anta för att erhålla en god vård ur 

patientens perspektiv. 
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7 RESULTATDISKUSSION 
   
Syftet var att belysa patienternas upplevelse av god omvårdnad i somatisk slutenvård. 

Sammanfattande visar resultatet att det finns delade meningar om hur omvårdnaden ser 

ut som sjuksköterskan ger. För att det ska bli möjligt att använda den vetenskapliga 

kunskapen i omvårdnaden behöver en personcentrerad omvårdnad ges och miljön 

behöver genomgå en förändring.  

 

7.1  Personcentrerad vård 
Resultatet visar att patienten önskar vara aktiv i beslut som rör den direkta 

omvårdnaden, men att sjukvården ibland har svårt för att dela ansvaret genom att ändra 

sitt sätt att arbeta, gör att delaktigheten begränsar för den enskilde patienten. Edvardsson 

betonar betydelsen av att patienten görs delaktig i sin omvårdnad. Delaktigheten stärker 

patientens förmåga till egenvård, kunskapen förbättras om den egna hälsan samtidigt 

som tillfredsställelsen ökar med vården (Edvardsson, 2010 ). Att arbeta personcentrerat 

är ett arbetssätt som är bekant för sjuksköterskorna enligt Kvåle och Bondevik (2008) ,  

men i studien observerades en skillnad hos sjuksköterskan i hur stor utsträckning den 

personcentrerade omvårdnaden utövades. I Studien blev det tydligt då sjuksköterskan 

som utövade personcentrerad vård , bad läkaren att förtydliga det han / hon  tidigare sagt 

till patienten som orsakat oro. Patienten kände sig bekräftad och tillit kunde skapas till 

läkaren. Avsaknad av den personcentrerade omvårdnaden kunde bidra till att patienten 

kom i kläm, då denne möter sjuksköterskor som är kvar i den traditionella rollen som 

expert på området med svårighet för ett delat beslutsfattande tillsammans med patienten 

(Jakimowicz , Stirling & Duddle ,  2014). Avsaknad av den personcentrerade 

omvårdnaden kunde enligt Dahlberg et al. bero på en okunskap från sjuksköterskans 

sida, som sjuksköterskan själv bär ansvaret för att uppdatera. Att som patient begränsas 

i sin delaktighet i omvårdnaden gör att en otrygghet uppstår genom att patienten inte 

upplever sig ha kontroll över vad som händer (Dahlberg et al. 2003).  För att trygghet 

ska upprätthållas efterlyser patienten information om vad som händer för att undvika ett 

vårdlidande (Dahlberg et al. 2003). För att förhålla sig aktiv i beslutsfattandet behöver 

all information som finns tillgänglig delges patienten (Kvåle & Bondevik, 2008). 

Däremot hur information ges råder det delade meningar om då patienterna i studien 

kunde uppleva informationen som ibland svårförstådd, som orsakade ett vårdlidande då 
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det inte fanns tillräckligt med tid för att ställa frågor. Att ge anpassad information är 

hälso- och sjukvårdspersonalen skyldiga till enligt socialstyrelsen, för att patienten ska 

kunna utöva sitt självbestämmande (Socialstyrelsen, 2015). För att självbestämmandet 

ska bli tillgodosett i omvårdnaden, behöver vården bli personcentrerad och patienten 

betraktad som en medmänniska. Patienten blir inte bara betraktad som en medmänniska 

utan också som en självstyrande individ som har något att bidra med (Kvåle & 

Bondevik, 2008 ). Att få anpassad information krävs en bedömning av sjuksköterska 

och läkare av patientens önskemål och förmåga till att delta aktivt i beslut som rör 

omvårdnaden (Larsson et al. 2007). 

I studien framkom det att patienten kunde uppleva det svårt att sjuksköterskorna 

arbetade så olika, det gjorde att de kände sig osäkra och inte kunde uppleva någon 

trygghet till det som utfördes av sjuksköterskan. Det framkom i Larsson et al (2011) att 

patientens möjlighet till delaktighet, var något som förändrades över tid beroende på 

dennes relation till den enskilde sjuksköterskan. Att som patient bli behandlad 

personcentrerat innebar att bli sedd som person med känslor, tankar och behov . I en 

vårdrelation där sjuksköterskan svarar an på en ömsesidig tillit där denne ger löfte om 

ett lindrat lidande och en personlig kontakt (Socialstyrelsen, 2015). En vårdrelation 

uppstår först vid upprepad kontakt, då intryck omprövas för att sedan kunna framstå 

som unik patient med upplevelse om hur situationen upplevs (Dahlberg et al. 2003) . 

För att skapa tillit för patienten i vården krävs tid för relation, som det framkom i 

studien inte alltid fanns, kan leda till att sjukvården framkallar en otrygghet hos 

patienten när denne är inlagd på medicinsk eller somatisk vårdavdelning. Patienten 

upplevdes vilja ha mer kontakt och tid med sjuksköterskan än vad denne hade möjlighet 

att erbjuda. Rutiner som skulle följas, uppfattades som hindrande när patienten behövde 

bli sedd. Enligt Dahlberg innebär det att inte bli bekräftad som patient i vårdsituationen, 

och kan bidra till att  rädsla uppstår (Dahlberg et al. 2003). Kontinuiteten bland 

sjuksköterskorna är en faktor som skapar trygghet och tillit i omvårdnaden för 

patienterna, då nya relationer skapar en osäkerhet med ibland motstridiga svar och 

instruktioner som kan göra att patienten känner sig osäker och obekväm i situationen 

(Larsson et al. 2011).  

Att plötsligt drabbas av ett ohälsotillstånd gör att en osäkerhet uppstår hos patienten om 

vad kroppen orkar eller klarar av att göra och blir beroende av sjuksköterskans 

omvårdnad. Att som sjuk bli beroende med en begränsad tillgång till livet genom 

kroppen, gör att patienten hamnar i ett lidande (Dahlberg et al. 2003). Lidandet behöver 
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uppmärksammas av sjuksköterskan, för att ett välbefinnande ska infinna sig genom att 

ge existentiellt- och emotionellt stöd, där reflektion sker över orsak och konsekvenser 

för att stärka patientens resurser, som annars riskera bli förbisedda. När stöd inte ges av 

sjuksköterskan riskera patienten möta sin oförmåga och en passiv hållning intas 

(Dahlberg et al. 2003; Larsson et al . 2011 ). Det är inte bara information och kunskap 

patienten behöver för att ta en aktiv roll i sin omvårdnad, stöd behövs också för att 

övervinna låg självkänsla (Edvardsson, 2010 ). Patienten i studien fann stöd hos 

patienterna på avdelningen som bidrog till att ingå i ett sammanhang. Att bli sjuk gör att 

vardagstillvaron hotas och en otrygghet uppstår, då en önskan uppstår hos patienten att 

allt ska bli bra igen och en trygghet uppstå. Trygghet uppstår genom att patienten blir 

botad eller upplever sig ha kontroll över vad som sker runt omkring (Dahlberg et al. 

2003). 

I studien framgick det att för patienten var det viktigt att läkare och sjuksköterska tog 

sig tid att informera och ge utrymme för patienten att ställa frågor, som viktigare än vad 

själva undersökningen visade . Larsson et al. (2011) tar upp att strukturen på 

avdelningarna fortfarande är färgat av det biomedicinska och sällan fokuserad på holism 

och personcentrerad vård. Dahlberg menar att patienten då blir betraktad som ett objekt 

för sjuksköterskans omvårdnadshandlingar med risk för att kränka den personliga 

integriteten (Dahlberg et al. 2003). 

Det råder skilda uppfattningar om vikten av att ha rutiner i vårdarbetet. Rutiner i det 

akuta omhändertagandet kunde upplevas av patienten som att det blir struktur i arbetet, 

som att omhändertagandet var professionellt utfört. Rutiner kunde ibland uppfattas som 

hindrande från att bli sedd som patient med sina behov, som stärks i Dahlbergs bok 

(Dahlberg et al. 2003). Men att det upplevdes finnas skillnad i hur starkt inflytande 

rutinerna tilläts få vara i sjuksköterskans arbete. De sjuksköterskor som höll hårt på 

rutiner såg inte alltid vad patienten ville eller behövde här och nu. Enligt Larsson et al. 

(2007) borde alla inom sjukvården sträva efter ett gemensamt mål, där författaren även 

tar upp att flexibilitet i arbetet skulle vara önskvärt. Då flexibilitet utövades i denna 

studien kunde det visa sig genom att sjuksköterskorna kunde ändra på rutiner som att 

tillåta patienten äta på rummet.  

Miljön var utformad som typisk sjukhusmiljö med korridorer och salar. En miljö som 

skiljde sig från hemmiljön med lite plats för det privata. Patienterna i studien upplevde 

det svårt att bibehålla sin integritet då de delade sal med andra patienter som gav 

upphov till en otrygghet, då ingen valmöjlighet erbjöds av sjuksköterskan. En avskildhet 
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från de andra patienterna hade önskats. Dahlberg menar att det skiljer sig hos den 

enskilde människan genom det biologiskt ärvda och kulturellt skapade, vilket behov av 

revir den enskilde patienten har (Dahlberg et al. 2003). Då enkelrum hade kunnat 

erbjudas hade förutsättning för personcentrerad vård getts och med plats för enskilda 

samtal (Edvardsson, 2010 ), Patienter som i studien visar på en sårbar situation behöver 

hjälp med att skyddas för andras insyn, för att en trygghet ska skapas. Resultatet visade 

att patienterna tyckte det var svårt att be personalen om hjälp med att lösa problemet då 

de redan hade mycket att göra.  

 

En patientansvarig sjuksköterska var inget patienterna hade men det upplevdes som att 

vissa sjuksköterskor tog ett större ansvar och iklädde sig den rollen. Patienterna 

uppfattade sjuksköterskorna som tog ett större patientansvar som mer professionella och 

tillmötesgående. Att ha en ansvarig sjuksköterska skulle öka tryggheten för den enskilde 

patienten genom att få det stöd de ansåg sig behöva. Rekommenderad framtida studier 

blir att undersöka avdelningschefers uppfattning till den personcentrerade vården 

eftersom chefens attityd avspeglar sig i kulturen på avdelningen. För att en 

genomgripande förändring ska bli möjlig i förhållningssättet till patienten, måste chefen 

vara med på tåget, för att sjuksköterskan ska få en förståelse för hur viktigt det är att 

utöva personcentrerad vård och i förlängningen upprätthålla en evidensbaserad god 

vård. Svagheten i denna studie kan anses vara att den är begränsad till slutenvården. 

Ytterligare studier kan behöva göras utanför slutenvården. Hur är upplevelsen inom 

hemsjukvården? Vilken upplevelse finns hos sjuksköterskorna om den personcentrerade 

vården? 

Det finns samhälleliga behov av det personcentrerade arbetssättet att patienten 

involveras i omvårdnaden i större utsträckning än i dag, ur en effektivitetssynpunkt 

(Socialdepartementet, 2016 ). Det innebär också att patienten förhåller sig mer aktiv och 

tar sitt ansvar som människa.  
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8 SLUTSATS 
   
Det framgår i studien att patienten har en vilja till att ta en aktiv roll i sin omvårdnad 

och att bevara sin rätt till självbestämmande men att sjuksköterskans bemötande och 

vårdmiljö ibland sätter gränser. Hälso- och sjukvården riskera härmed att bryta det 

ansvar som föreligger dem enligt Socialstyrelsen om ett lindrat lidande (2015). 

Sjuksköterskan och läkaren behöver därför bjuda in patienten till ett delat 

ansvarstagande för att inte riskera ett vårdlidande. Det anses därför viktigt att 

omvårdnaden som sjuksköterskan ger uppmärksammas ur ett vårdvetenskapligt 

perspektiv, för att upprätthålla god omvårdnad inom den somatiska slutenvården 

 

Det framkom att omvårdnadens utövande var beroende av vilken sjuksköterska 

patienten mötte. Rutiner var styrande på avdelningarna, som gjorde det svårt för 

patienten att bli sedd med sina behov, men kunde kringgås med sjuksköterskans hjälp . 

Patienten upplevde sig omhändertagen och sedd, men konkurerade om sjuksköterskans 

uppmärksamhet då han/hon hade mycket att göra.  Information gavs som inte alltid 

förstods, kunde göra att onödigt lidande förorsakades patienten då tid inte fanns för att 

ställa frågor i anslutning till det som berättades. Integriteten riskerade hotas då många 

patienter låg tillsammans på salarna, och då läkaren gav besked i korridoren där 

patienter passerade. 

 

Det som upplevdes som viktigaste i omvårdnaden vara att patienten fick information 

fortlöpande, som han/hon kunde förhålla sig till. Utebliven information gjorde att 

patienten förhöll sig passiv och otrygg, med en känsla av att vara mindre viktig. 

 

Att skapa en relation med sjuksköterskan har människan ett behov av för att ett 

partnerskap ska inledas och vården bli personcentrerad. Utgångsläget i vårdandet blir 

patientens livsvärld som sjuksköterskan får tillgång till genom patientens berättelser. 

Tid behöver avsättas för att en relation ska skapas mellan sjuksköterska och patient som 

upplevdes inte alltid fanns på avdelningarna. 
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Resultatet som framkom i studien anses kan vara en hjälp i den fortsatta utvecklingen av 

omvårdnadskvalitén då patientens perspektiv ligger som grund. Den enskilda 

sjuksköterskan bör ta del av patientens uppfattning av omvårdnaden för att förbättra sitt 

omvårdnads arbete. Med hänsyn till de kliniska implikationerna behöver sjukvården bli 

personcentrerad för att hjälpa den enskilde patienten bli sedd i sitt lidande. För 

sjuksköterskan i sin profession innebär den personcentrerade vården att personen sätts 

framför sin sjukdom, att personens behov som han/hon formulerar dem har lika stor 

betydelse som de behov professionell personal identifierar. Det kräver av 

sjuksköterskan att han/hon stödjer personen i sin roll som personen önskar behålla trots 

ohälsa. För att arbeta personcentrerat krävs organisatoriska och personliga prioriteringar 

där personen själv aktivt involveras i vården. 
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  Bilaga 1 

 
 
 Patientens upplevelse av personcentrerad vård inom somatisk slutenvård 
 
Jag är sjuksköterska och läser magisterprogrammet i Vårdvetenskap på 

Linnéuniversitetet där jag valt att fördjupa mig i hur den personcentrerade vården följs 

av sjuksköterskorna utifrån patienternas upplevelser. 

Bakgrund: 

Att ge en god vård till den enskilde patienten är målet med vården, för att det ska bli 

möjligt att följas kan kulturen behöva förändras eller förfinas inom Hälso - och 

sjukvården. Från att vara uppgiftsfokuserad till att ge en mer personcentrerad vård 

behöver sjuksköterska och patient ha ett samspel, för att patientens behov ska vara det 

som styr vårdandet. 

 

Praktiskt genomförande: 

För att genomföra denna studie behöver jag din hjälp att ta fram fem patienter som 

skulle kunna intervjuas som legat inne minst två dygn på avdelningen samt kan 

kommunicera på ett förståeligt sätt. Skriftlig information till patienten om studien 

bifogas som du delar ut till patienterna när de givit sitt samtycke till att delta i studien. 

Maila namn och telefonnummer om patienterna när de tackat ja till att delta. Jag och 

patienten kommer därefter överens om när och var intervjun ska göras.  

 

Har du frågor är Du välkommen att kontakta någon av nedanstående. 

Camilla Olsson, Magisterstuderande                                  Jalal Safipour,Handledare 
Sjuksköterska                                                                      Lektor, Linnéuniversitetet 
colmu09@student.lnu.se                    jalal.safipour@lnu.se                                                               
Tel: 073-087 69 71               Tel: 0470-70 81 00 
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 Bilaga 2 

 
 

 
 
Patientens upplevelse av personcentrerad omvårdnad i somatisk sluten vård 
Camilla Olsson, studerande i vårdvetenskap Linnéuniversitetet  

 
 

1. Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av och förstått informationen för studien 

och har haft möjlighet till att ställa frågor.     

  

2. Jag förstår att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta utan 

att ange skäl.   

 

3. Jag är överens om att delta i nämnd studie. 

 

4. Jag samtycker till att intervjun spelas in. 

 

5. Studien genomförs helt anonymt och den intervjuades namn kommer inte  

att publiceras. 

 

 

_________________________ ______________ _____________ 
Namn på deltagare  Datum  Signatur 
 
_________________________ ______________ ________________ 
Namn på Intervjuare  Datum  Signatur 
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Bilaga 3 

 
 

 
                                      Frågeområde                              
 
 
 

• Kan du beskriva den omvårdnad du fått av sjuksköterskan.  
 
 

• Vad upplever du som viktigast i den omvårdnad du fått?  
 
 

• Skulle något kunna gjorts annorlunda?  
 
 

• Personcentrerad vård är ett begrepp som används inom sjukvården, 

kan du beskriva vad det betyder för dig? 

 
• Utifrån vad du tror personcentrerad vård betyder, skulle du kunna ge 

exempel på hur det skulle sett ut för dig då? 

 

 

Följdfrågor 

 

• Hur menar du då? 

 

• Kan du utveckla det mer 
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Bilaga 4 
 
Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 
Kod Underkategori Kategori 

Det fanns någon 
sjuksköterska 
som bara 
kändes så 
omtänksam och 
mjuk, ja man 
kände sig riktigt 
omhändertagen 

Ibland 
Sjuksköterskan 
omtänksam , mjuk, 
omhändertagande 

Omhänder 
tagande 

Att bli sedd 

Bemötande 

De pratade till 
mig, jag kunde 
inte svara 

De pratar till mig Bli tilltalad 
Betraktas som 
en 
medmänniska 

Jag klarar att 
duscha, 
sjuksköterskan 
finns där då jag 
behöver hjälp 

Sjuksköterskan 
hjälper mig om jag 
behöver 

Att få hjälp 
Att inleda ett 
partnerskap 

Min son ville få 
veta om jag 
skulle bli bättre, 
få beskedet av 
doktorn, 
möjlighet att 
ställa frågor 

Vill veta, få besked 
av doktorn, ställa 
frågor 

 
Att inte veta 

Bristande 
interaktion 

Jag var bara på 
salen då jag sov, 
många 
patienter, kände 
blickarna att 
vara iakttagen 

Många 
patienter, blickar, 
att vara iakttagen 

Hotad 
integritet 

Behovet av en 
privat sfär 

Individ 
anpassad 
miljö varför röntgade 

de plötsligt mitt 
hjärta, jag hade 
inga problem 
med det vad jag 
visste, det var ju 
i huvudet som 
jag hade min 
stroke 

Varför röntga 
hjärtat, var det inte 
huvudet 

Otrygghet 
Behovet av 
stöd 
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 Bilaga 5 

 
 
Patientens upplevelse av personcentrerad vård inom somatisk slutenvård 
 
Jag är sjuksköterska och läser magisterprogrammet i Vårdvetenskap på 

Linnéuniversitetet där jag valt att fördjupa mig i hur den personcentrerade vården följs 

av sjuksköterskorna utifrån patienternas upplevelser. 

Bakgrund: Inom Sjukvården finns en kvarlegad kultur där Sjuksköterskan tro sig veta 

vad som är bäst för den enskilda patienten som riskera komma i konflikt med dagens 

syn där patienten ska göras delaktig i beslut som rör den enskilda vården .   

Syfte: med denna studie är att göra det tydligt hur ni som patient upplever omvårdnaden 

som sjuksköterskan ger för att gynna andra patienter i samma situation. 

Praktiskt genomförande: För att få material till studien kommer jag att vilja göra 

en intervju med dig , som kommer att spelas in . Intervjun kommer att ta runt en timme 

men såklart anpassas tiden utifrån dig som patient. Vi kommer att sitta ostört i 

anslutning till avdelningen.  Deltagandet i studien är frivilligt som betyder att du som 

patient när som helst kan avbryta intervjun utan påverkan på den vård som ges. 

Intervjumaterialet kommer att användas som en del i min uppsats, där någon identitet 

eller personlig information inte kommer att redovisas. Studien kommer inte att avbryta 

eller påverka din pågående vård. Resultatet för denna studie kommer att tydliggöra hur 

omvårdnaden ser ut som sjuksköterskan ger och därmed ge en ökad möjlighet för dig 

till en vård som utgår från den enskilde patientens behov. 

När studien är genomförd erbjuds du som patient en skriftlig version av uppsatsen .  

Jag som kommer att intervjua dig heter Camilla och kommer att kontakta dig per telefon 

om tid för intervjun. Har du frågor är Du välkommen att kontakta mig eller min 

handledare.                                                                                              

Camilla Olsson, Magisterstuderande                                  Jalal Safipour,Handledare 
Sjuksköterska                                                                      Lektor, Linnéuniversitetet 
colmu09@student.lnu.se                   jalal.safipour@lnu.se                                                                                                        
Tel: 073-0876971               Tel: 0470- 708100 
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                                                                                                                           Bilaga 6 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  
eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

  

 

9 Projekttitel: ____________________________________________________ 

  

 
Projektledare: __________________________________________________ 
  

 Handledare: _ ___________________________________________________  

     Ja Tveksamt Nej  

 

 
1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  
(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar 
ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, eller medlemskap i fackförening eller att behandla 
personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv). 

   

 

 

 
2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna 
(även sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i 
forskningen)? 

   
 

 

 
3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 
forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 
uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 
2003:460) 

   

 

 
 
4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 

   
 

 

        
      5 
 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 
eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar 
beroendeställning såsom patienter eller studenter som är direkt beroende 
av försöksledaren)? 

   

 
 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja"  eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 
För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 
Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej" , fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld:  
    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  
dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 
antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  
påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 
heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 
godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 
informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 
deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 
utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 
behandling eller, om studenter, betyg etc. 

   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 
person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 
(PUL- ansvarig).   

   

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 
eller motsvarande). 

   

 
 


